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 قسمت سیزدهم )آخر(مقدمۀ درباب کمپانی هند شرقی انگلیس ـ 

 

انه تاج این آخرین یادداشت در موضوع هند است، هرچند هنوز به مطالبی و از جمله برچیدن ناندانی و تخریب عاشق خ

عل و قدرت محل نپرداخته ام، که اشتهار ابلهانه ی آن قصه ای بس تلخ و دراز دارد و تنها به کار درک وسعت میدان ج

اتوران آید. عاقالنه تر دیدم اینک و پس از اخراج کامل امپر جاعالن جا خوش کرده در کنیسه و کلیساهای جهان می

ن در آن مغول از هند، خرت و پرت های باقی مانده و منسوب به آنان را نیز یکجا روانه رودخانه گنگ کنم. هندوستا

و دریای  اتسالی، که مستقیما در اختیار و زیر نظر کنیسه و کلیسا می گردید، نه فقط به مرکز و منبعی از خراف ۲۵۰

ده از نیروی متالطمی از عقاید گوناگون تبدیل شد، که از توان هر ملتی، حلوای نذری لقمه لقمه می سازد، بل با استفا

رک ملزومات گرسنه و بی کار و ارزان و فراوان هند، از آن سرزمین پایگاه و بنگاه و کارگاه بزرگی ساختند، برای تدا

ی و قصه آرایش کتاب و قلمدان و تابلوهای نقاشی و مینیاتورهای چند منظوره مغولو باسمه های مجعول و رنگین، از 

تمام  بافی های شاه نامه ای و نمونه تراشی از اشیاء باستانی و ضرب سکه تاریخی برای ملت های منطقه، چنان که

 ردشتیگری، انتشارباورهای بی اساس موجود، در ذهن عوام و خواص ما، چون تدوین فرهنگ های فارسی، تولید ز

خط و کتاب اوستا، پرورش نسل هایی از شاعران و دیوان داران بزرگ و کوچک و صاحبان مکاتب نغمه سرایی و 

اثر  غزل بافی کافرانه و کوچاندن و پروراندن نسلی از فارسیان گریخته از شمشیر عرب، که ظاهرا و شاید هم بر

ه راستی بدی و طبیعی نداشته اند؛ سوقات و برخاسته ای از هند است. عواقب همان هول نخستین، عقیم شده و تکثیر عد

شواری دجای برداشتی شگفت در آزمایش قدرت و استحکام مکاتب است، هنگامی که می بینیم نیمی از مردم هند را، بی 

اربرد که و با پاره عقیده و فرهنگ و زبان بی ریش ۱۶۰۰ملموس و معین و حتی به آسانی، پیرو و دنباله روی متعصب 

ن که در هزار مومن نمی رسد، حال آ ۶۰۰اندک کرده اند، که در هند شلوغ و با جمعیت امروز هم به هر فرقه بیش از 

 ین نیامده اند! پایال اله اال هللا همان اوضاع و احوال، نیمه مسلمان هند، پله ای از نردبان بلند و بر آسمان شده ی 

مکه و یثرب در نزدیکی دریا وجود داشت، سایر قسمت های این سرزمین مسکن  در عربستان فقط دو شهر کوچک»

معاشران و رفیق های دایمی آن ها شترهای تندرو و مردم صحرا نشین و اهالی آن بیش تر بدوی و بادیه نشین بودند. 

مقاومت قابل مالحظه اش حتی االغ نیز دوست وفاداری برای ایشان بود که به خاطر نیرو و  اسبان زیبای ایشان بودند.

و مانند سایر کشورها مایه دشنام و تحقیر  تشبیه کردن کسی به االغ و خر احترام شمرده می شدارزش فراوان داشت. 

نبود... این صحرا نشینان مردمی مغرور و حساس و جنگ جو بودند که به صورت قبایل و خانواده های بزرگ زندگی 
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ده ها و قبایل جنگ وجود داشت. هر سال یک بار همه با هم صلح می کردند و برای می کردند و اغلب میان این خانوا

و مافوق همه یک سنگ زیارت مکه می رفتند که در آن جا بت های گوناگون کوچک و بزرگ خود را نگاه می داشتند 

ما بیش تر ایشان بت ... بعضی از عرب ها مسیحی و بعضی هم یهودی بودند اسیاه را می پرستیدند که کعبه نام داشت

)جواهر لعل نهرو، «. بت بزرگ و کوچک و سنگ سیاه کعبه را که در مکه بود می پرستیدند ۳۶۰پرست بودند که 

 (۲۸۸نگاهی به تاریخ جهان، ص 

سالم و شناخت او از ا نهرو از دشمنان بی خرد اعراب و اسالم و مسلمین و نظیر دیگری بر زرین کوب خودمان است

به  مورخ می داند ورودمان قصه های جاری از مولفان جاعل و مزدور کنیسه و کلیسا پرسه می زند. در محدوده ه

ادر به ارائه قتاریخ هر کشور و منطقه و جهان، نیازمند آگاهی پروسواس از اسناد و اطالعات مربوطه است وگرنه 

یل رجوع عمیق خود بارها به تورات و انجچنان که  نظری نخواهد شد که در مقابل منکران و منقدان قابل دفاع شود،

ند و آن بخش اداشته است، اما نهرو درباره اسالم و بتکده مکه و بت سنگ سیاه و اعرابی که به االغ احترام می گذارده 

وانده بی شک حتی آیه ای از قرآن را نخاز صفحات کتاب اش که عوامانه رسوخ اسالم را حاصل حربه شمشیر دانسته؛ 

پست االغ در  نی آن چیزی نمی داند، که اگر می دانست از بنیان گذاری موحدانه و ابراهیمی کعبه و نیز جایگاهو از مبا

از  ته است!گف کمثل الحمارخداوند نادانی ماهوی یهودیان را به خصائل آن حیوان تشبیه کرده و  قرآن آگاه می شد، که

خیر کنیسه این طریق می توانیم با یقین کافی نهرو را دانه ای از تسبیح بلند خدمت گزاران به کوشش های چهار قرن ا

ب هند را کوتاه کنم و کلیسا در مقابله با گسترش اسالم و بستن انواع اتهام به مسلمانان بدانیم. اما قرار بود مقوله و مطل

بدرم و آن  له کالم باز هم مخل شود و به یادداشت های دیگری بکشد. پس آن پرده راکه بی کنترل رفتار قلم شاید دنبا

ه و کلیسا، نقدی را شماره کنم که مسلمین هند به سعی امثال گاندی و نهرو و اقبال، با برنامه ریزی و سرپرستی کنیس

 از دست داده اند.

ند به شیوه هواره در دوران سلطه انگلستان بر شبه قاره تنها گروهی که از آغاز با انگلیسی ها سر ستیز داشتند و هم»

هم از همان  های گوناگون و نحوه های مختلف به طور آشکار و نهان با آن ها می جنگیدند، مسلمانان بودند و انگلیس ها

که از دیدند  آغاز به خوبی می دانستند که این گروه با آنان سر آشتی نخواهند داشت و بنا بر این صالح خود را در این

انات یکی از ... در این جا نقل قسمتی از بیطریق کمک و استمالت و تشویق و تطمیع هندوها مسلمانان را بکوبند

ه موجب بمسلمانان »صریحا گفته بود:  ۱۸۴۳، را می آورم که در سال فرمان روایان انگلیسی هند به نام لرد آلن برو

نگلیسی ها به این ترتیب ا«. نا بر این ما باید رضایت هندوها را جلب کنیمطبیعت دین خود دشمن سرسخت ما هستند و ب

ز در مسالمت از بدو ورود به شبه قاره هند مسلمانان را به انواع و اقسام تحت فشار قرار داده و در عوض با هندوها ا

 (۶، پاکستان، ص )عبدالعظیم ولیان«. و اتحاد درآمدند و همواره با تمام قدرت در تحبیب آن ها کوشیدند
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ر پاکستان کشوری نوپدید است، تاریخ مستقل ندارد و در میان ده ها مکتوب مربوط به آن سرزمین، جز شروحی ب

جغرافیای انسانی، روابط خارجی، منابع اقتصادی، مشکالت و مسائل سیاسی داخلی و خارجی، معرفی محصوالت 

واقع خیر آن کشور با هندیان نمی خوانیم، که به مواضع و مکشاورزی و تولیدات صنعتی و نیز دشمنی و جنگ های ا

باشد که  تقریبا منبعی نیست که از بنیان تاریخی آن رخ داد نوشتهپس از به اصطالح استقالل آن کشور مربوط است و 

ن در سال موجب پیدایش دولت پاکستان شد. گویی مقدر و قرار بوده است ناگهان پاکستان نیز همانند کویت که انگلستا

ونه ای که به گهمین کتاب ولیان بود از عراق جدا کرد، از هند مجزا و مستقل شود! تنها استثنای در دسترس،  ۱۹۶۱

نیم همان ولیان را همه می شناسیم و می دا .حیرت آور و هرچند مختصرا، به مبانی تولید کشور پاکستان پرداخته است

و  اندازه مسلمان متعصبی نبود که پرونده ی آموزشی و سیاسی مجربی داشت. دانشکده افسری و حقوق را گذرانده

ات را داشت و جدای این مستندات کاغذی، تجربه ای طوالنی در مراودصاحب منصب نظامی بود، در علوم سیاسی دکت

و نایب  اجتماعی و مقامات دولتی، همقدر مسئولیت وزارت تعاون و امور روستا ها را پشت سر گذارد، مدتی استاندار

صویر ت که تالتولیه آستان امام رضا در خراسان بود که ظاهرا سفرهای چندی نیز به پاکستان داشته است. چنین اس

بانه ولیان از سازش غاصبین انگلیس با روشنفکری هند علیه مسلمین، یک بیانیه ی تبلیغاتی و مظلوم سرایی متعص

گروه های  نیست، حقیقتی است که با مالحظه ی رفتار و گفتار نمونه هایی چون گاندی و نهرو و سرانجام آن که نابودی

  ود.شانه نیمی از مردم هند به بهانه اعطای استقالل بود، اثبات می انسانی بسیار از مسلمین و اخراج طلب کار

، در کلیه انبا برخورداری از حمایت و پشتیبانی بی دریغ انگلستان و کمک بی حد و حصر آنهندوها روز به روز »

ا تمام علنا بی شئون دولتی و ملی نضج گرفتند تا آن جا که دیگر به هیچ وجه مسلمانان را به حساب نمی آوردند و 

زبان رایج  خواسته های آنان مخالفت می کردند و آن قدر در این راه پیش رفتند که برای از میان بردن زبان اردو، که

لهجه های  ودر میان مسلمین بود، نهضتی را به وجود آوردند تا از این راه با از بین رفتن این زبان، زبان انگلیسی 

 (۷بدالعظیم ولیان، پاکستان، ص )ع«. هندی را جای گزین آن کنند

ط انگلستان بدین ترتیب معلوم می شود سران آزادی خواه مورد حمایت انگلیس در هند، زمانی به جریان مبارزه علیه تسل

سیده وارد شدند که هنگام تقسیم کرسی های سیاسی و اجتماعی آن هم به شرط دعوت عمومی به آرامش و عدم خشونت ر

تور کار که بی دغدغه از انتقام، هند را ترک کنند. در حقیقت موضوع استقالل هند زمانی در دسبود، تا سپاهیان مل

ی دیگ دولت و دربار انگلیس قرار گرفت که نه فقط کف گیر ملکه به علت مخارج غول آسای جنگ جهانی دوم به انتها

یز دندان بل هندوستان نیز دیگر چندان چخورده و تامین هزینه های نظامی هند را دشوار و حتی غیر ممکن کرده بود، 

ند، از گیر، مناسب اشتهای غارتگران نداشت. تمام این مقدمات مورخ را قانع می کند که پروژه ی یهودی هجوم به ه

ک آغاز بخشی از تدارکات جهانی مشرکین برای کنترل رشد بی صدا و پر از مسالمت اسالم و در این مورد با کم

 شمن های مذاهب هند بوده است.د ه در انگلیس وروشنفکران تربیت شد
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که این  را به نوعی سرگرم کنند و با تشکیل جمعیتی مبارزان اصالح طلبانگلیسی ها مصلحت را در این دیدند که »

ن برسد، اصالح طلبان را گرد هم آورد، تا نظریات اصالحی خود را بیان کنند، تا به اطالع فرمان روای کل هندوستا

«. ه شدبا موافقت و کمک انگلستان گذارد حزب کنگره ملیروی موافق نشان دادند و به این ترتیب اولین پایه های 

 (۹)عبدالعظیم ولیان، پاکستان، ص 

ز میوه ازیرا اصالح طلب تقاضای سهمی الاقل امروز برای ما مفهوم پنهانی این گونه اصالح طلبی ها آشکار است، 

فتند و بنیاد عمده مسلمین عضویت و پیوستن به حزب فرمایشی کنگره را نپذیر بخش شه می کوبد. دارد و انقالبی به ری

ب مسلم تشکل مستقیم و مخصوص خود را با استفاده از شرایط جدید و ضعف دولت انگلیس پایه ریختند که بعدها به حز

الم در دند و قدرت اسلیگ معروف شد. تشکلی که نشان می داد مسلمین هند، از هیچ بابت و باب، یک گروه اقلیت نبو

 هند برابر با قدرت هندوها بوده است.

رفت،  متفکر بزرگ اسالمی، عالمه شهیر دکتر محمد اقبال، که در حقیقت تئورسین بزرگ مسلمانان هند به شمار می»

یجاد ح انخستین کسی بود که با توجه به تاریخ گذشته و امکانات آینده و وقایعی که به اجمال ذکر آن ها گذشت، طر

فذ و موثری به ریاست کنفرانس ساالنه مسلم لیگ انتخاب شد و با لحن نا ۱۹۳۰پاکستان مستقل را رسما اعالم و در سال 

ود که بمسلمانان را به کشور مستقل پاکستان دعوت می کرد و پس از آن همواره در صدد یافتن شخص شایسته و الیقی 

نظر را  دست گرفته و هدایت کند. اقبال در جست و جوی خود فرد مورد بتواند سکان کشتی شکسته مسلمانان هند را به

 (۱۰)عبدالعظیم ولیان، پاکستان، ص «. در آن زمان در انگلیس بوددر قالب محمد علی جناح یافت که 

به  مین هندمدتی است به سعی امثال شریعتی، با اوضاع و احوال اقبال آشناییم و او را می شناسیم که جدای تشویق مسل

ه دنبال کسب استقالل و خارج کردن نیروی اصلی مقاومت از هند، که آسوده خیالی کنیسه و کلیسا و دربار ملکه را ب

فارسی و  داشت، نخبه موالنا پرستی پر انرژی در تبلیغ مثنوی، مدافع تاریخ شاه نامه ای ایرانیان، عامل شیوع شعر

اموریت ممسکویه و ابن تیمیه و جاحظ و بیرونی بود، که مجموعا از هوادار فلسفه ی اسالمی امثال ابن سینا و ابن 

ه ی ذوالقرنین فرهنگی او در بین مسلمین پرده برمی دارد. اقبال راهی را گشود که بعدها ابوالکالم آزاد أن را تا مرحل

 قرآنی خواندن کورش طی کرد.

سال  گستا ۱۶ع خون آلود و هولناکی که در تاریخ پس از پایان جنگ جهانی دوم و اعالم موجودیت هند مستقل و وقای»

موافقت خود را با قطع نامه مربوط به تقسیم شبه قاره  ۱۹۴۷روی داد، کنگره ملی هند در روز سوم ژوئن سال  ۱۹۴۶

به دو کشور هند و پاکستان اعالم کرد و بدین ترتیب سرانجام در سرزمینی که مذهب بیش از هر عامل دیگر موثر بود، 

برای حفظ حیات و موجودیت و سالمت و  مسلمانان موفق شدندلیه شئون جاری در ترازوی آن وزن می شد، و ک

 (۱۱)عبدالعظیم ولیان، پاکستان، ص «. صیانت و بقای خود وطن مستقلی را به وجود آوردند
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

آب  بومیان هرمورخ حرف آخر خود در این بررسی های هند را، با نصب نقل باال اعالم می کند و توجه می دهد که 

وزه ی اختیار حو خاکی با جدایی جغرافیایی کوچک ترین بخشی از سرزمین پدری موافقت ندارند و برای بازگرداندن 

ند، با جدایی ز مفهوم موافقت داوطلبانه کنگره ی ملی هامرو ، نسبت به هر قطعه از خاک خود، سرسختانه می جنگند.

ار با دست بپاکستان را می دانیم که مسلمانان را مجبور و نه موفق کرد تا برای بقا و گریز از قتل عام رسمی و این 

بدین . کارگزاران به قدرت رسیده انگلستان در هند، به ترک سرزمین اصلی و قناعت به پاره ی کوچکی از آن بسازند

د و اسالم ترتیب نیمی از هند را از دست مسلمانان بیرون کشیدند و خطر کامل تسلط مسلمین به شبه قاره را رفع کردن

اهد آن شرا در آن منطقه به محاصره و اختیار خود درآوردند، که تنش های سیاسی و مذهبی شدید در پاکستان برترین 

 است. 

ر و در بدو تاسیس پاکستان سرزمین اجدادی خود را ترک و به عنوان مهاجقریب ده میلیون از نفوس مسلمان هند »

به  پناهنده از ترس کشتار به دست هندوها که در آن ایام عداوت مخصوصی را نسبت به مسلمانان اعمال می کردند

یم بدالعظ)ع«. کشور جدید التاسیس پاکستان مهاجرت کردند، که موجب بروز مشکالتی برای دولت جدید پاکستان شد

 (۹ولیان، پاکستان، ص 

وسته مسلم است در کشوری که نیم جمعیت آن از شمال تا به جنوب مسلمان و در آخرین دهه های حضورشان در هند پی

ور مورد آزار هندیان با موافقت و همدستی انگلستان بوده اند، آتش سوزی مجامع و امکنه مخصوص مسلمین به حض

کلیساهای  سیاری از آن بنا ها بقایای مراکز اسکان و استراحت سران نظامی انگلیس و یامغوالن نیاز ندارد، هرچند ب

 محلی بوده است.

 پایان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «7»د وجل (298 ـ 223). ص «6»جلد  اثر ناصر پور پیرار  ،مدن صفویه آرب ،در بنیان تاریخ ایران  يتامل :ماخذ 

 (13 ـ1)ص.

 :یلذدرلینک  [ (23 ـ 12) ،حقه بازی ها در هند ] 246الی  235 ،دروغ  وندایران شناسی ب «ناریا »الگ وب ،یا 

http://www.naria.asia/index.aspx 

 انجنیر شیر ساپی :تلخیص و همسانی 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.naria.asia/index.aspx

