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چکیده
دنیای اسالم بنا به شرایط خاصّ خود که همانا توسعة روزافزون و اقبال زیاد مردم جهان است،
همواره با دسیسههای معاندان و منفعتطلبان روبهرو بوده است .این مسأله تا جایی است که دنیای ادبیّات،
خصوصاً شعر ،با وجود اینکه در آن دلها به هم پیوند میخورد و قلبها نزدیک میگردد ،در معرض غرض-
ورزی و خصومت قرار گرفتهاست .حتّی آن را زمینهای برای اختالفافکنی بین فرق اسالمی قرار دادهاند.
اقبال الهوری ،که ارادتش به جهان اسالم و تالش او برای احیای اسالم قدرتمند بر کسی پوشیده نیست ،از
این اتّهامات بینصیب نمانده است .درسرودههای او اتّهاماتی از قبیل توهین به ائمّه از جمله امام جعفر
صادق(ع) را ابراز داشتهاند که محلّ درنگ و تأمّل است .در این مقاله نویسندگان بر آن هستند تا با بررسی و
نقد این سرودهها ،در مقام پاسخ برآیند .با تحلیل اعتقادات اقبال و نوع نگرش وی به ساحت ائمّه ،چهرة
واقعی جعفر و صادقی را که در کالم اقبال مورد هجمه و سرزنش قرار گرفته است؛ معرّفی می نماییم.
واژگان کلیدی :اقبال الهوری ،شیعهستیزی ،میرجعفر ،میرصادق ،سراجالدّوله ،تیپوسلطان.

 تاریخ دریافت مقاله33/2/3:

تاریخ پذیرش نهایی49/6/03:

 - 1نشانی پست الکترونیکی نویسندۀ مسئولm.nikpanah@yahoo.com:
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مقدّمه
محمّد اقبال الهوري درتاریخ  3ذیقعدة 1921برابر با  1781میالدي در خاانواد اي
از طبقة متوسّط برهمنان معروف کشمیر ،چشم به جهان گشود .نیاکان او دویسات ساال
قبل از تولّ د وي به دین اسالم گروید بودند و از آن روز به بعد این خاندان به تادیّن و
تصوّف مشهور بودند .پدر اقبال مردي متدیّن بود و عالقة شدیدي باه اماور روناانی و
تصوّف داشت .
اقبال دوران کودکی و نوجوانی را در زادگا خود( سیالکوت) گذراناد .زباانهااي
فارسی و عربی را در مدارس قدیمة آنجا و به روش سنّتی آموخت و با مقادّمات علاوم
اسالمی و معارف قرآنی آشنا شد .بعد از گذراندن دورة دبیرستان در دانشاددة "سادا
مشن" علّامه اقبال جهت كسب مدرك لیسانس به الهور مهااجرت کارد .در ساال 1728
دورۀ لیسانس خود را با موفقیّت گذراناد .در ماارس  1277فاو لیساانس خاود را در
رشتة فلسفه گرفت .در همین دوران علّامه اقبال با پروفسور "توماس آرنلد" آشانا شاد و
بسیار تحت تأثیر وي قرار گرفت .در سال 1291به اروپا سفر كرد و  3سال در انگلستان
و آلمان به تحصیل نقو و فلسافة جدیاد و تحقیا در ندمات ایرانا و اساالم و
تفحّص در تاریخ فدر و تمدّن غرب مشغول بود .وي در این مادّت باا اساتادانی چاون
مك تگارت فیلسوف و هگل شناس انگلیس  ،وایتهد ،ادوارد باراون و نیدلسان ارتباا
نزدیك داشت و با افدار كسان چون كانت ،هگل ،نیچه و برگسن آشنا شد .تأثیر نیچاه
و برگسن در فدر اقبال بسیار عمی و سازند بود و بعدها در ساختار فدر و فلسفة او و
نیز در تصوّراتش دربارة نیات و انسان و جهان برجاي ماند .وي از دوران نوجاوانی باا
شعر و ادب اروپا انس و الفت داشت و در این دوران بیش از همه تحت تأثیر آثار گوته
و وردزورث قرار گرفت .زندگی در اروپا از اثرگذارترین دور هاي زندگانی علّامه اقبال
اساات .درایاان دور ذهاان و فداار اقبااال شاادوفایی خاصّ ای مااییابااد .وي در نااوامبر
1298میالدي در دانشگا كمباری لیساانس گرفات ،تحات سرپرساتی پرفساور "نیاك
تیگرت" تحقیقات خود را بر روي موضوع "پیشارفت مابعادال ّبیعات در ایاران" شاروع
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کرد .اقبال بهعنوان یک شخصیّت علمای -فرهنگای و یاک فیلساوف ممتااز در جهاان
معاصر آوازة فراوانی دارد ( .میر سروري ،1321 ،صص11،19و)19
اقبال با اینده سالها در كشورهاي اروپایی به تحصایل پرداختاه باود و باه زباان
انگلیسی اناطة كامل داشت ،امّا زبان فارسی را بهعنوان زباان شاعر خاود برگزیاد ،كاه
بیانگر دلبستگی عمی او نسبت به این زبان است .ایران از ساالیان دور از فرهناغ غنای
اسالمی بهر مند بود و عرفا و ادیبان بسیاري را به جهان اسالم معرّفی كرد است .پیوناد
قلبی اقبال به ایران و ایرانیان رشتة طالیی و نماد بارزي از ارتبا ایران و هند را ترسایم
مینماید .ضمن اینکه عالقه به ایران به طور کلّ در کالم شااعر متجلّای گردیاد اسات:
«در دورة آخر زندگی اقبال که نبوغ فکري و اف علمی او به اوج خود رسید ،دعاوت و
رسالتش منظّم و آشکار گردید و مجموعهاي از اشعار فارسی وي منتشار شاد ،او زباان
فارسی را براي نشر افکارش برگزید ،زیرا قلمرو زبان فارسی از اردو گسترد تر اسات و
از نظر اهمّیّت زبان دوم جهان اسالم شد .زباان دو کشاور پهنااور ایاران و افغانساتان و
مورد توجّه مردم هند است و در ترکستان و کشورهاي تاز استقاللیافتة روسیه و ترکیه
نیز تکلّم میشود .اقبال در این مورد میگوید:
فارسی گو گرچه تازي خوشتر است

زآنکه فارسی در عذوبت شکر است
(ندوي ،1329 ،ص)13

از لحاظ اعتقادي ،اقبال ،مسلمان سنّی و ننفی مذهب بود است «علّاماه اقباال در
اصول از منابع چهارگانه در فقاه تسانّن و از ائمّاة اهال سانّت پیاروي مای کناد»(.میار
سروري ،1321 ،ص )111امّا وي را نمیتوان به یک قوم و ملّیّات و یاا ماذهب خااص
متعلّ دانست ،زیرا جهانبینی او بهگونهاي است که از وي شخصیّتی جهاانی ،باویژ در
شر ساخته است .اقبال دین اسالم را تنها آیینی میداند که بشر را به سعادت دو جهاان
میرساند .از نگا اقبال اطاعت کامل از تمام دستورهاي دینی و پیاروي از بزرگاان دیان
باعث تکامل فردي است .وي در اشعارش نمونههایی از انسان کامل را براي اسو قارار
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دادن آنها معرّفی کرد است .برخی از این اشاخاص از اهال بیات پیامبر(ص)هساتند و
اقبال مانند هر مسلمانی ارادت فراوان به ایشان دارد.
وجود ابیاتی که در آنها اقبال به اشخاصی به نام جعفار و صااد مایتاازد باعاث
سوءاستفادة دشمنان دین براي دامنزدن و ایجاد تشتّت باین مسالمانان و فار اساالمی
شد تا آنجایی که برخی اقبال را بهدلیل سرودن این ابیات بیدیان مایدانناد .آیاا عقال
سلیم این موضوع را میپذیرد که شخصیّت اصالحگري مانند اقباال دشامن اهال بیات
باشد ،کسی که در جايجاي اشعارش اهل بیت را میستاید؟
بسیاري ،از این ابیات اقبال معنی و برداشت غلط داشتهاند؛ از اینرو در این مقالاه
با بیان واقعیّت ،سوءبرداشتهاي موجود با پاسخی شایسته رفع خواهد شد.
پیشینة تحقیق
در خصوص م لب موردنظر مستقلّاً پژوهشی صاورت نگرفتاه اسات .اگرچاه در
باب مذهب اقبال ،اندیشههاي او ،اشعار وندتآفرین ،و سرود هایی که با خ ااب عاام
مسلمین فارغ از هر مذهب و گرایشی سرود است ،آثار متعادّدي نگاشاته شاد اسات؛
لیکن تنها کاري که مسقیماً به موضاوع ماورد بحاث اشاار کارد اسات نوشاتة دکتار
شریعتی در کتاب «ما و اقبال»( )1379است که در پاساخ کساانی کاه باه وي و شاهید
م هري در مورد اقبال اعتراض کرد بودند به صورت مختصر جعفر و صااد هنادي را
معرّفی میکند.
از جمله کارهاي دیگري که در باب اقبال و تیپو سل ان انجام شاد اسات ،مقالاة
امیرنجازي است که در آن علّامه اقبال در نامه اي به یکای از دوساتانش ،بنااي تااریخ
اسالمی هندوستان را مبتنای بار شاناخت چهاار شخصایّت از چهاار طبقاة اجتمااعی
میداند -1 :از میان پادشاهان ،تیپو سل ان -9از میان عرفا ،مجدد الا

ثاانی -3از میاان

علما ،شا ولیاهلل دهلوي -1از میان شعرا ،میرزا عبدالقادر بیدل دهلاوي .ساپس باه ذکار
صفات تیپو سل ان میپردازد(.نجازي ،1321 ،ص)12
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بیان مسأله
ماهیّت و هنر شعر در ابهامآفرینی شاعر است که به مدد آن ذهان مخاطاب را باه
چالش میکشاند .ابهامی که توأم با تخیّل و آرایهسازي باشد ابداع شاعر شمرد میشود.
امّا گا اتّفا میافتد ،ابهام شعر ناشی از قرائت ناقص یا دانش اندک خوانندگان یا تعمّد
در تفسیر نامناسب-همچون کوچه غلط دادن -یا به قصد دامن زدن به برخای شابهات
است ،آنگا وظیفة آناد جامعه است که باراي روشانگاري اذهاان اقادام نمایناد .گاا
تشکیکهایی در باب سرود هاي اقبال ابراز مایشاود کاه ممکان اسات پایاه و اسااس
درستی نداشته باشد .از قبیل اینکه افکار ضدّ شیعی دارد یا به ایرادگیاري در خصاوص
ائمّه و بهطور خاص به انتقاد از امام جعفر صااد (ع) پرداختاه اسات .آیاا ایان نقادهاا
پذیرفتنی است؟ جعفر و صادقی که از آن نام میبارد ،چاه کسای اسات؟ اصاالً چناین
اعتراضی بر شعر اقبال وارد است؟
ضرورت تحقیق
سیر در تاریخ اسالم و آنچه بر مسلمین گذشته است بیانگر این واقعیّت است کاه
دشمنان اسالم و آنهایی که به واس ة نفوذ اسالم منافعشان در خ ر افتاد است با دامان-
زدن به مبانث شبههانگیز و ایجاد تشکیک و تردید در میان مسلمین ضمن بروز نااامنی
و ترس در بین آنان ،زمینة تضعی  ،تخریب و تهدید آنها را فراهم نمود از طرف دیگر
بستر را براي رسوخ افکار و اندیشههاي انحرافی و افراطی موردنظر فاراهم ماینمایناد.
این موارد در بازپس گرفتن اروپا و اندلس از مسلمین تا اختالف افکنی بین نکومات-
هاي مقتدري چون صفویان از یکسو و عثمانیها و افغانها از طرف دیگر دیاد مای-
شود .در این را هیچ ابایی از تحریا

واقعیّاتهاا نیسات .آنچاه بسترسااز ایان نفاوذ

میشود ،وجود افراد ناآگاهی است که خواسته یا ناخواسته تریباون آزاد ایان دولاتهاا
میشوند .ساختار استوار مبانی عقیدتی اسالم همچاون د پاوالدین در برابار هار تفکّار
منفی میتواند مستحکم باشد الّا اینکه در روزگاري که مخالفان بالفاصله با دامنزدن به
این تشکیکها ،زمینة کینه و نزاع بین فر اسالمی را فراهم مینمایناد ،پیاروان و یااران
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جاهل نادانسته سبب آسیب و رخنه گردند .بیان مجموعهاي از ایارادات و اشاکاالت باه
اندیشههاي اقبال در تعرض با امامت و خصوصااً اماام صااد (ع) باا آن جایگاا واال و
تأثیري که در پویایی فقه اسالمی داشته است ،مسألة پایش پاافتااد اي نیسات .از ایانرو
ضرورت دارد با پاسخی من قی و عقالیی باب اینگونه افکار آسیبزا مسدود شود.
اهداف
در این مقاله سعی میشود:
 اشعار شبهه برانگیز اقبال مورد بررسی قرار گیرد؛ جایگا اهل بیت در اشعار اقبال مشخّص گردد؛ -جعفر و صاد

از منظر اقبال الهوري با تکیه بر آثاار فارسای و اردو شناساایی

شوند؛
 این دو شخصیّت در آثار دیگر او نیز مورد بررسی قرار گیرند.افکار شائبهساز
در آثار اقبال ،اشعاري شک برانگیز وجاود دارد باهگوناهاي کاه تصاوّر مایشاود
اعتراض اقبال در ن ّ امام جعفر صاد (ع) است:
جعفر اندر هر بدن ملّت کش است

این مسلمانی کهن ملّت کش است

ملّتی را هر کجااا غارتگاري است

اصل او از صادقی یا جعفري است

االماااان از روح جعفااار االمااان

االمااان از جعفااااران این زمااان

دین او آییااان او سوداگري است

عنتااري اندر لباس نیادري است

یک شارر بر صاد و جعفر نازد

بر ساار ما مشاات خاکستاار نزد

گفت دوزخ را خس و خاشاک به

شعلة من زیااان دو کافار پاک به
(الهوري ،1379 ،ص)313

نخستینبار در ایران زمانی که در نسینیة ارشاد بزرگداشاتی باراي اقباال برگازار
شد ،برگزارکنندگان آن مورد اعتراض قرار گرفتند:
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«اقبال از پار اي تنغنظريها و قضاوتهاي شتابزدة ابناي روزگار در ایان بااب
مصون نماند است .باري که در نسینیة ارشاد کنگرة بزرگداشاتی باراي اقباال برگازار
میشود شایع میکنند که :این اقبال را کاه نساینیة ارشااد بازرگ مایدارد مایشناساید
کیست؟ «یک سُنّی بدکینه نسبت به اهال بیات عصامت و دشامن والیات!» باه دیاوان
شعرش هم ارجاع میدهند« :صاف و پوست کند نسبت به مقام عصمت و طهارت امام
جعفر صاد (ع) رئیس مذهب شیعه فحّاشیهاي زشت دارد و نتّای ملعاون مایگویاد:
جهنم هم امام جعفر صاد (ع) را قبول نمیکند»(.شریعتی ،1379 ،ص)18
از ایندست قضاوتها در باب اقبال جساته و گریختاه اباراز گردیاد اسات .امّاا
واقعیّت چیست؟ پاسخ این اعتراض را از چند دیدگا میتوان ابراز نمود.
 -1اقبال و اهل بیت
انترام و نرمت اهل بیت بارها در سرود هاي اقبال بیان گردید است« :اقباال باه
عنوان یک مسلمان ارادتی شدید به اهل بیت و یاران پیامبر اسالم (ص)دارد و در جااي
جاي اشعار خود آنان را میستاید و بهعنوان الگو و اسو از ایشان یاد میکند»(.الهوري،
 ،1379ص)71
 -1-1حضرت علی(ع)
علّامه اقبال از نضرت علی بهعنوان شیر خدا و فاتح خیبر یاد میکناد و عشا او
را سرمایة ایمان میداند .و اشعارش را به ذکر وي مزیّن کرد است:
بانوي آن تاجاااادار هل اتی

مرتضی مشکل گشا ،شیر خدا

پادشا و کلبااهاي ایاااوان او

یک نسام و یک زر سامان او
( الهوري ،1379 ،ص)71

 -2-1حضرت فاطمه(س)
یکی دیگر از اهل بیت پیاامبر(ص) کاه اقباال از وي یااد مایکناد .یگاناه دختار
پیامبر(ص) ،نضرت فاطمه(س) است .اقبال ،نضرت فاطمه را اسوة زنان عالم و نااور
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چشم پیامبر میداند:
مریم از یک نسبت زهرا عزیز

از سه نسبت نضرت زهرا عزیز

نور چشاااام رحمة للعالمااین

آن اماااام اوّلیااان و آخریاااان

ماازرع تسلیام را ناصل بتول

ماااادران را اسااوة کامل بتااول
( الهوري ،1379 ،ص)71

 -3-1امام حسن(ع)
یکی دیگر از اهل بیات کاه علّاماه اقباال در اشاعارش از وي یااد مایکناد اماام
نسن(ع) است  .وي امام نسن(ع) را نافظ وندت و یگانگی امّت مسلمان میداند:
آن یکی شمع شبساتان نرم

نافظ جمعیّااات خیااراالمم

تا نشیند آتش پیکار و کیاان

پشت پا زد بر سر تاج و نگین
( الهوري ،1379 ،ص)71

 -4-2امام حسین(ع)
نگا اقبال به نادثة کربال با نگا گذشتگان متفاوت اسات .وي نرکات و نهضات
امام نسین(ع) را انیاگر دین اسالم میداند .از نگاا وي اماام نساین(ع) باا شاهادتش
استبداد را از میان برد:
و آن دگاار موالي ابرار جهان

قااوّت بازوي اناارار جهااان

در نواي زنغ ،ساوز از نسیان

اهل ن نرّیت آموز از نسین
( الهوري ،1379 ،ص)71

 -2امام جعفر صادق(ع)
در اشعار اقبال به طور خاص نام امام جعفر صاد (ع) نیز ذکر گردیاد اسات کاه
این خود دلیل دیگري بر عنایت ویژة وي به ائمّه خصوصاً نضرت صاد (ع) است .در
ق عه شعري علّامه اقبال در زمان ناضر تقلید را از اجتهاد بهتر میداند زیارا آن پااکی و
تقواي مجتهدین گذشته امروز کمتر یافت میشود .و بزرگان و امامانی مانند امام جعفار
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صاد (ع) و امام فخررازي دیگر وجود ندارند .معتقد است از زمانی که اماام جعفار(ع)
نیست آبرویی براي ملّت تازي باقی نماند است:
ذو جعفر کاوش رازي نماند

آباااروي ملّت تازي نماناااد
(الهوري ،1379 ،ص)81

این اشعار بخوبی نشان میدهد که علّامه اقباال و هماة مسالمانان باه اهال بیات
ارادت تمام دارند و دوستی خانوادة پیامبر(ص) را جزئی از ایمان خویش میدانناد و در
هر نماز بر پیامبر و خانواد اش درود میفرستند.
 -3جعفر و صادق از زبان خود اقبال
در دیوان اقبال ابیاتی میتوان یافت که مشخّص میکند قصد شاعر از ذکر جعفر و
صاد  ،امام جعفر صاد (ع) نیست ،بلکه این اشار به گونهاي است که انگار این افاراد
در شبه قارّ اقامت دارند.
اناادرون او دو طاغااوت کهن

روح قومی کشته از بهار دو تن

جعفر از بنگال و صاد از دکن

ننغ آدم ،نناغ دین ،ننغ وطن
(الهوري ،1379 ،ص)311

این ابیات بیانگر آن استکه این جعفر و صاد ساکنان هماان سارزمین هساتند و
گویا مرتکب عملی گردید اند که باعث آبروریزي و خواري خالی شاد اناد .بناابراین
باید دید این افراد چه شخصیّتهایی هستند؟
 -4اشارات دیگران
بهنظر میرسد تنها کسی که در این باب اظهار نظر کرد اسات ،مرناوم شاریعتی
است که با اشار اي گذرا نگاهی به این شخصیّتهاا دارد« .درناالیکاه اقباال در بیاان
تاریخ هند به دو چهرة منفی از تاریخ هند اشار کرد بود است .جعفر ،وزیر خیانتکار
سراجالدّوله ناکم بنگال بود و صاد  ،سپهساالر خائن تیپوسل ان ناکم مبارز میسور در
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جنوب هند .هر دو ناکم از مبارز کنندگان با استعمار انگلیس بودند و اقبال همیشاه آن
دو خائن وطن و ملّت مسلمان را باه دشامنی باا دیان یااد مایکارد و ساراجالدّولاه و
بخصوص تیپو را بهعنوان قهرمان میستود»(.شریعتی ،1379 ،ص)17
جعفر از بنگال و صاد از دکن

ننغ آدم ،ننغ دین ،ننغ وطن
(اقبال الهوري ،1379 ،ص)311

امّا توضیح کاملتر ماجرا چنین است:
تیپوسلطان و میرصادق
یکی از اشخاصی که اقبال در شعرش او را ماورد نکاوهش قارار داد اسات ،میار
صاد دکنی است .میرصاد از نزدیکان و درباریان ببر میسور(تیپوسال ان) باود کاه باا
عُمّال انگلیس همدست شد و به تیپو سل ان خیانت کرد و باعث شکسات مسالمانان و
هند گردید.
تیپوسل ان که نسبت به خاندان عصمت و طهارت ارادت دارد ،تعاالیم دینای را از
نضرت شا ابوسعید نسنی که تربیت یافتة مکتب شا ولیاهلل دهلوي بود ،ناصل کرد.
تیپو بعد از وفات پدرش به نکومات رساید و توانسات بخاوبی از عهادة آن بار آیاد.
اقدامات وي در زمینههاي نظامی ،تسلیحاتی ،عمرانی و رفاا و آساایش عماومی ماورد
تحسین مورّخین و نتّی دشمنانش است .اصلیترین مانع بریتانیاا باراي نفاوذ و تسالّط
کامل بر هند ،تیپوسل ان بود .بریتانیا براي رسیدن به خواستههاي سل هجویاان را را در
نفوذ و خیانت اطرافیان به سل ان دانست .ازمیان درباریان و فرماندهان تیپوسل ان عدّ -
اي با انگلیس همدست شد و اسرار نظامی و نوادث داخلی دربار را به اربابان اجنبای
خود میرساندند .یکی از این افاراد میرصااد باود .در جناغ معروفای کاه در فوریاة
سال 1822شروع شد و نرال هارس فرماندهی آن را بر عهد داشات ،انگلیسایهاا باه
همرا مخالفان داخلی تیپو سل ان به میسور نمله کردند .قبل از همه جاسوسان انگلیس
به دربار سل ان را یافتند .میرصاد  ،پورنیا ،غالمعلی لناغ و قمارالادّین خاان کساانی
بودند که با خیانت به تیپوسل ان را ورود اجاناب را هماوار کردناد و سارانجام باعاث
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شهادت سل ان گردیدند .در لحظات آخر جنغ ،زمانی که دیگر مقاومت سودي نداشت
یکی از نزدیکان تیپوسل ان به او گفت که تسلیم شاود تاا زناد بماناد .سال ان جملاة
تاریخی خود را بر زبان راند« :از زندگی صدساالة روباه زنادگی یاک روزة شایر بهتار
است»(.ندوي ،1378 ،صص32-19و طباطبایی ،1318 ،ص)98
پدر تیپوسل ان نیدرعلیخان بهادر بود .نیاکاانش از شایوخ قاریش بودناد کاه از
دهلی به گلبرگه مهاجرت کردند .جدّش ،شیخ فتحمحمّد ،موقعیّت خوبی در سپا ایالت
کَرناتِک داشت .نیدرعلیخان بهادر نیز در دستگا نظامی راجاههااي میساور موقعیّات
ممتازي بهدست آورد و بعدها به امیري میسور رسید و به سل ان نیدرعلیخاان بهاادر
مشهور شد .مادر تیپوسل ان ،فخرالنّسا بیگم ،دختر میرمعینالدّین از خاندان چشتیهااي
هند بود .تیپوسل ان در  ۶۶۱3در نانیة دیونهلی در شهر سارنگاپتم ،مرکاز نکومات
میسور ،به دنیا آمد .وي هنگام مرگ پدرش در  ، ۶۶3۱مشغول تنبیاه سرکشاان میساور
بود و پس از آگاهی از این امر به سرعت خود را باه پایتخات رسااند و ماورد اساتقبال
بزرگان سپا قرار گرفت و به جاي پدر بر تخت نشست .بیشاتر زنادگی تیپوسال ان باه
جنغ گذشت.
«شکست تیپوسل ان (کاهاز عماد تارین مخالفاان انگلساتانباود) اقتادار و نفاوذ
انگلیسیها را درهند به سرعت افزایشداد .یکی از علل اصلی ایان شکسات ،خیانات و
روابط پنهانی برخی از اطرافیان تیپوسل ان از جمله صاد  ،سپهساالر تیپو باا انگلیسای-
هاست که در ادبیّات سیاسی مسلمانان هندي و غیرهندي ،چهر اي منفاور اسات»(.لعال
نهرو ،1311 ،ص)111
جواهر لعلنهرو ضمن انترام زیادي که براي تیپو قائل است از اینکاه ایانگوناه
میرصاد خیانت میکند و مردم امروز یاد سل ان را فراموش کرد اند اظهار تأسّ

می -

کند .خود اقباال نیاز باه تیپوسال ان ارادت ویاژ دارد« :اقباال در اواخار آذر  1398باه
مدراس رفت و سه سخنرانی در زمینة انیاي فکر دینی ارائه داد .او ما بعاد از مادراس
به بنگلور رسید و با دوستان خاود باه زیاارت مرقاد سال ان تیپاو رفات کاه در شاهر
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سرنگاپتم واقع است .وقتی اقبال به کتیبهاي که بر سردر مرقد آویزان اسات ،نگاا کارد،
گفت« :روح تیپو امروز هم اینجا جلو افروز است و به ما را نا را نشاان مایدهاد».
اقبال با دوستان خود وارد مرقد شد ،پارچة سرخرنگی بر آرامگا وي گسترد بود .پاس
از فاتحهخوانی به رفقا گفت :میخواهم اینجا بمانم و مراقبه کنم و تا خود بیارون نیاایم
کسی مرا صدا نکند .همه بیرون رفتند و اقبال در مرقد را از داخال قفال کارد و تقریبااً
پس از یک ساعت و نیم در مرقد باز شد اقبال بیرون آمد و از گریاه و زاري در نالات
مراقبه چشمانش سرخ شد بودند .دوستان وي ،محسنالملک و محمّد اباسیته با انتارام
از اقبال پرسیدند که در نالت مراقبه پیامی دریافت شد؟ اقبال گفت« :بلی و یکیاز آن-
ها این است:
در جهان نتوان اگر مردانه زیساات

همچو مردان جان سپردن زندگی است
(محمّد اکرم ،1382 ،ص)199

اقبال در ق عه شعري به زبان اردو افکار تیپوسل ان را با عناوان «سال ان تیپاوکی
وصیّت» چنین بیان میکند:
اي جوي آب بر کی هو دریاي تند و تیز

سانل تجی ع ا هو تو سانل نه کر قبول

صبااح ازل یه مجه سی کیا جبرییااال نی

چو عقل کا غالم هو هو دل نه کر قبول

باطل دوئی پسنااد هی نا الشریک هی

شرکت میااانه ن و باطاال نه کار قبول
(اقبال الهوري ،بیتا ،ص)17

اي جوي آب مانند دریاي خروشان باش و اگر به تو سانل دادند آن را نپاذیر در
صبح ازل جبرییل به من گفت که دلی را که اسیر عقل است نپذیر باطل دنباال کثارت و
تعدّد است امّا ن یکتاست و تو هرگز یکی بودن ن و باطل را نپذیر.
در کتاب «زندگی و مبارزات تیپوسل ان» این ابیات به شعر فارسی برگردان شد
است:
اکنون نهر آب شد دریاي تند و تیز

سانل اگر رسد به تو سانل مکن قبول

در بامداد روز ازل جبرییل گفت

آن کو غالم عقل شد آن دل مکن قبول
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شرکت میاان ن و باطل مکن قباول
(ندوي ،1378 ،ص)17

سراجالدّوله و میرجعفر دکنی
یکی دیگر از کسانی که در تاریخ هند به خیانت و وطن فروشای معاروف اسات،
میرجعفر بنگالی وزیر سراجالدّوله ناکم بنگال است که علّامه اقباال در اشاعارش از وي
به بدي یاد میکند .میرزا محمّدخان سراجالدّوله جوان شیعی ناکم بنگال بود.
پس از استقرار نکومت بریتانیا در هند ،موقوفات سراجالدّوله ،کاه تولیّات آن باا
اخالف دختري او بود ،چون موقوفات اَوَد مورد دستانادازي و چپااول قارار گرفات.
نکومت سراجالدّوله مقارن است با تهاجم انگلیسایهاا و فرانساويهاا باراي تصارّف
بنگال ،کودتاي فرانسويها در نیدرآباد و تهاجم انمدشا درانی به هند .سراجالدّوله از
آغاز نکومت خود ،بنا به وصیّت علیورديخان به گسترش نفوذ انگلیسیهاا در من قاه
توجّه جدي نمود .راجر انگلیسی انداث استحکامات جدیدي را در "قلعة ویلیام" آغااز
نمود و سراجالدّوله با ارسال نامهاي این اقدام را منع کارد .راجارز اعتناایی نکارد و باه
عملیّات خود ادامه داد .ناچار سراجالدّوله "قلعة ویلیام" را مورد نملاه قارار داد کاه در
نتیجه تعداد زیادي از انگلیسیها و عوامل بومیشان باا قاای گریختناد و در  99وئان
قلعه به تصرّف درآمد .سراجالدّوله نام قلعه را به "علینگر" تغییار داد .شاش ماا پاس از
تصرّف "قلعة ویلیام" بهدست سراجالدّوله و چند روز پیش از ورود انمدشا درانای باه
دهلی ،رابرت کالیو در رأس ارتش انگلیس ،کاه بخاش مهمّای از آن مازدوران هنادي
بودند ،تهاجم به "قلعة ویلیام" را آغاز کرد و با نمایت توپخانة سنگین ناوگان انگلیسای
به فرماندهی دریاساالر چارلز واتسوندر  9انویه  1818آن را به اشاغال درآورد .رابارت
کالیو بعدها به درجة نایب کلنلی رسید و در وئن  1811به عنوان فرماناد "قلعاة سان
دیوید" (پایگا انگلیسیها در نزدیکی پاندیچري در سانل خلی بنگال) منصاوب شاد.
کالیو که نقشة نمله به بنگال را در سر داشات باا رؤسااي قبایال و افاراد سساتبنیاه
رایزنی و توافقاتی را ناصل نمود .با اینهمه ،مهمترین فارد محلّای کاه باا کالیاو وارد
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معامله-اي شوم شد ،میرجعفر بود .این فرد که سواب خدمتی داشات باه طماع گارفتن
سمت نکمرانی من قه از طرف انگلیسیها پیمان محرمانه با کالیو امضا کرد.
پس از انعقاد این پیمان ،در  99وئن کالیو به همرا نیروهااي میرجعفار و ساایر
متّحدین محلّیاش عازم جنغ با سراجالدّوله شد .گفته میشاود در ایان زماان دو ساوم
ارتش کالیو هندي بودند .در  93وئن ،در «پالسی» جنگای ساخت در گرفات ،قشاون
سراج الدّوله شکست خورد و در  97وئن  1818کالیاو در "مساند" مرشادآباد مساتقر
شد" .جنغ پالسی" سرآغاز استقرار رسمی نکومت بریتانیا در هند شمرد میشود.
سراجالدّوله درپی شکست به روستاهاي اطراف پنا برد ،ولی مازدوران محلّای باه
فرماندهی میران ،پسر میرجعفر ،باه تعاقاب او پرداختناد و سارانجام وي را باه اساارت
گرفتند .سراجالدّوله با وضعی توهینآمیز به مرشدآباد بارد شاد ،در  1وئیاه  1818باه
دست میران به شکلی فجیع به قتل رسید و سپس "جسد آن مظلوم را بر فیال بساته باه
کوچه و بازار گردانیدند" از سراجالدّوله با عنوان "نوّاب سراجالدّوله شهید"یاد مایکنناد.
پس از آن هم میرجعفر جنایات دیگري مرتکب شد .بادینساان ،میرجعفار در منصاب
نکمرانی بنگال و بیهار و اوریسا جاي گرفت(.بهبهانی ،1383 ،ج ،9صاص 798-792و
طباطبایی ،1318 ،ص)98
خیانت میرجعفر و همراهی او با عمّال بریتانیا ضربهاي عظایم بار مسالمانان هناد
وارد ساخت .بیگمان ،وجود اشخاص خیانتکاري همچون جعفر بنگاالی در تضاعی
نکومت مقتدر هند تأثیرگذار بودند .اگر افراد خائنی همچون او تسلّط بریتانیاا باه ایان
سان مقدور نبود« .انگلیسیها که مرکز عملیّات خود را شهر کلکتاه قارار داد بودناد باا
نیرنغ و تزویر و بند و بست با خائنان بومی(میرجعفر) ،سراجالدّوله (نااکم بنگاال) را
در «نبرد پِالسی» شکستی سخت داد و به قتل رساندند و در پی این پیروزي ،بر من قاة
مهاا ّم بنگااال تساالّط یافتنااد و بااه غااارت وساایع آن ساارزمین پرداختنااد/ 1181(.
1818م)(.ابوالحسنی منذر ،1373 ،ص)91
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کار به گونهاي پیش رفت که دسیسهگاران انگلیسای کسای مثال ساراجالدّولاه را
خیانتکار معرّفی نمودند و از چهر هایی مثل میرجعفر سمبول ساختند .امّا واقعیّت ایان
شخصیّتهاي مناف و ریاکار در شعر اقبال ترسیم گردید.
جعفر از بنگال و صاد از دکن

ننغ آدم ،ننغ دین ،ننغ وطن
(اقبال الهوري ،1379 ،ص)311

کی شب هندوستااان آیاد به روز

مُرد جعفااار ،زند روح او هناوز

جعفر اندر هر بدن ملت کش است

این مسلمانی کهن ملت کش است

ملّتی را هر کجا غاارتگري است

اصل او از صادقی یا جعفري است

االماااان از روح جعفااار االمااان

االمااان از جعفاااران این زمااان

دین او آییااان او سوداگري است

عنتااري اندر لباس نیادري است
(اقبال الهوري ،1379 ،ص)313

امروز در هند و پاکستان میرجعفر و میرصاد نماد خیانت و وطنفروشی هستند.
عالو بر اقبال کسانی از قبیل جواهر لعل نهرو ،شریعتی و  ...به این وضعیّت سامبولیک
اشار نمود  ،ضمن اینکه مشاهدات عینی نگارندگان در من قة پاکستان بر این موضاوع
صحّه گذاشته است.تا جاییکه اقبال آن دو را کافر میداند که نتّی دوزخ آناان را باراي
سوختن قبول نمیکند:
یک شاارر بر صاد و جعفار نزد

بر سار ما مشات خاکستر نزد

گفت دوزخ را خس و خاشاک به

شعلة من زین دو کافر پاک به
(اقبال الهوري ،1379 ،ص)313

اقبال از جعفر و صاد به عنوان دو طاغوت کهن یاد مایکناد کاه باه قاوم خاود
خیانت کردند و لکّة ننگی بر دین و وطن و انسانیّت شدند:
اندرون او دو طاغااوت کهاان

روح قومی کشته از بهر دو تان

جعفر از بنگال و صاد از دکن

نناغ آدم ،ننغ دین ،ننغ وطن
(اقبال الهوري ،1379 ،ص)311
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«اقبال در ضمن سیانت فلک زنل ،ارواح رذیلهاي را میبیند که با مُلاک و ملّات
غدر و خیانت کرد اند و دوزخ ایشان را قبول نکرد است؛ از آن جمله میرجعفر بنگالی
که به نوّاب سراجالدّوله خیانت کرد و میرصاد دکنی کاه باه تیپوسال ان غادر کارد و
اعمال ایشان سبب اسارت هندوستان شد .به این مناسبت میگوید:
می ناادانی خ ّااة هنادوستااان

آن عزیاااز خاطاار صانباادالن

خ ّه اي هر جلو اش گیتی فروز

در میان خاک و خون غل د هنوز

درگِلَش تخم غالمی را که کشت؟

این همه کاردار آن ارواح زشات

و روح هندوستان ناله میکند که:
شمع جااان افسرد در فانوس هند

هندیااان بیگانه از نامااوس هناااد

مردک نامحاارم از اسرار خویاش

زخمه خود کم میزند بر تارخویش»
(مینوي ،1398 ،ص)11

نتیجهگیری
چنانکه گذشت قضاوت شتابزد و عدم بررسی و اطّالع کامل از مساائل عمومااً
باعث کژفهمی و بدبینی نسبت به اشخاص میشود .این مورد در باب سرود هاي شاعرا
و در اینجا به طور خاص در مورد اقبال الهوري اتّفا افتااد اسات .میرجعفار دکنای و
میرصاد بنگالی نماد خیانت و وطنفروشی در هند و پاکستان هستند .تا جاییکاه اگار
بخواهند اوج خیانت را نشان دهند از اسامی این دو فرد استفاد میکنناد و ایان امار در
میان مردم هند و پاکستان کامالً رای است .زیرا میرجعفر و میرصاد باه سارزمین هناد
خیانت کردند .در پی دسیسههاي شوم امثال اینها بود کاه مباارزان ناامی باه کاام مارگ
سپرد میشدند .تیپوسل ان مبارزي محبوب و مثال زدنی در شبه قارّ شامرد مایشاود
که از خود لیاقتها نشان داد  ،در وطنپرستی و بیگانهستیزي نماادین شاد اسات .باه
همین ترتیب است جایگا سراجالدّولة شجاع و بیباک که از روبهرو شدن با متجااوزان
ابایی نداشت .وجود امثال جعفر دکنی و صاد بنگالی بود که خنجر از پشت بار پیکارة
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این مبارزان فرو کردند و نهایتاً زمینة تصرّف هند را فراهم نمودند .اگر در شعر اقباال از
این اسامی به بدي یاد شد است نشأت گرفته از چناین مقدّماهاي اسات و ایان اساامی
هیچ رب ی به امام جعفر صاد (ع) ندارد.
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 -3واتسن ،رابارت گرنات( ،)۶33۱تااریخ ایاران دورة قاجاریاه ،ترجماة ونیاد
مازندرانی ،چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات کتابهاي سیمرغ.
 -4لعاال نهاارو ،جااواهر( ،)۶3۱۶کشا

هنااد ،ترجماة محمااود تفضّالی ،تهااران،

انتشارات امیر كبیر.
 -3الهوري ،محمّد اقبال( ،)۶332کلّیّات اقبال ،به سعی و اهتماام پاروین قاائمی،
تهران ،انتشارات پیمان.
(____________ -۱بیتا) ،ضرب کلیم ،بهکوشاش ناصارالدّین ،الهاور ،فارّخ
پبلشرز(اردو).
 -۱میر سروري ،محمود( ،)۶33۶در مجلس اقبال ،تربت جام ،نشر آواي اسالم.
 -3ناادوي ،سایّد ابوالحساان علای( ،)۶331شااگفتیهاااي اندیشاة اقبااال ،ترجماة
عبدالقادر دهقان ،زاهدان ،نشر نجاز.
 -3ندوي ،سید ابوالحسن علی و همکاران( ،)۶33۱زندگی و مبارزات تیپوسال ان،
ترجمة عبدالّ ی

نارویی ،تربت جام ،انتشارات آواي اسالم.

__________________________________________________________________
372

كاوش نامه ،سال هفدهم ( ،)5931شماره 93

ب)مقاالت:
 -1ابوالحسنی منذر ،علی(« ،)1373موقوفه اود؛ ریشه و روناد تااریخی» ،ماهناماة
اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر ،شمارة ،99اردیبهشت ،1373صص.91-19
 -9نجااازي ،امی ار(« ،)1321چهااار رکاان جامعااة اسااالمی از نگااا علّامااه اقبااال
الهوري» ،مجلّة نداي اسالم ،شمارة دوم ،پیاپی ،19-11صص.91-91
 -3طباطبایی ،ابوالفضل(« ،)1318نهضت مسلمانان براي نصول پاکستان» ،نشاریة
ادبیّات و زبانها ،شمارة ،79مرداد و شهریور  ،1318صص.17-91
 -1مینوي ،مجتبی( ،)1398مقالة «اقبال شاعر پارسیگوي» ،مجلّة یغما ،صاص-12
.31
 -1محمّد اکرم(« ،)1382سل ان تیپو در شعر اقبال» ،ترجمة سیّد محمّد فرید ،نامة
پارسی ،سال پنجم ،شمارة ،1صص.111-139

