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 مـپنجنی هند شرقی انگلیس ــ قسمت کمپامقدمۀ درباب 

 

ند نیز هامروز روشن فکران ، هم هد هخامنشیان نمی رود درست به همان ترتیب که ذهن باستان پرستان ما دورتر از ع

توضیحی  ود به اصطالح تاجران کمپانی هند شرقی چیزی نمی دانند و جز اشاره به چند معبد و مجسمهاز هند ماقبل ور

رود وندارند و بدتر از آن، حتی دانش آموختگان امروزی هند نیز، آغاز تمدن و توسعه و پیشرفت کشورشان را با 

ان و ب نظردر بین صاح ان درآورده اند.نظامیان انگلیسی همزمان می دانند که در اندیشه ی آن ها به صورت بازرگ

د انگلیسی ندی لذت می برند، احساسات ض، که از بلغور کردن زبان انگلیسی توام بالهجه غلیظ همورخان و مولفان هند 

 ندیده ام. 

رستم م در هند نشانه ها و انگیزه های چشم گیری در جهت جنبش های ملی دیده نمی شد. یک تاریخ نگار هندی به نا»

 می نویسد: پستونجی مسانی

استقالل،  ای آزادی ویک جنگ ملی برسرکشی های مردم هند، در برابر اصالحات نوع غربی را، چنانچه بخواهیم این 

ن چه روی داده . آبه تاریخ خیانت کرده ایمتوسط مردمی بخوانیم که در شرایط ظالمانه و فشار و بی عدالتی زیسته اند، 

ع هند بدین قرار است که کمپانی هند شرقی بر خالف امپراتوران مغول، از حاکمیت خود به سود دگرگون کردن اجتما

ن امر سخت کوشا در ای که یقین داشت تمدن اروپایی بر نظام اجتماعی هند برتری دارد، و از آن جااستفاده می کرد 

انی )براین گاردنر، کمپ«. بود و از این روی موجبات وحشت و خشم قشرهای گوناگون جامعه ی هند را فراهم آورد

  (۴۵۹هند شرقی، ص 

دن نام ت، از امپراتوری مغوالن تا به ثبت رسانمنظمی از دروغ و تبلیغا این منظومه که مشغول خوراندن مجموعه ی

ران نام آو شرقی، با رفتارهای ترقی خواهانه، به ذهن خواننده است، محصول و دست ساخت خیانت عظیم کمپانی هند

رای اخراج بمردم از پا افتاده ی هند  در این جا حرکت بزرگانگلوفیلی است که سمبل آزادی هند خوانده شده اند! 

ای وارد کردن هند به تاریخ هند و مانعی در راه تالش کمپانی بر و آدم کشان انگلیسی را، سرکشی و خیانت غارتگران

شرق،  قلحاال و با اندکی تامل معلوم می شود که چرا نامی از رهبران سیاسی مست. شده است به عصر جدید شناخته

گاندی  نیست و در اسناد تاریخی غرب، جز به قصد تحقیر و تذلیل[ اعلیحضرت امیر امان هللا خانو ]چون دکتر مصدق 

   !تا حد پیامبر باال کشیده اند را

                                                                                                                                   

درآمده است. البته  یدر هندوستان به صورت خطرناک یدر لندن متوجه شدند که وضع کمپان یهند شرق یکمپان رانیمد»

 ییچاره جو یبرا سیانگل یهند شرق ی.. سرانجام کمپانشد. یهم وضع به تر نبود و روز به روز بدتر م یدر هند شرق

که  یدر اگارا اعزام دارد... فرد ریبه دربار جهانگ ژهیو و رشدا ی هیبلند پا ریسف کیتقاضا کرد تا  سیاز دربار انگل

لرد شهردار، شهردار سابق لندن و از بازرگانان  یسر توماس رو نام داشت. او نوه شد،  دهیکار برگز نیانجام ا یبرا
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 اریبس یبز شیاز بناگوش در رفته و ر یلیبود تنومند با سب یسر تواس که مرد تی. مامورگشته و موفق بود ایدور دن

 (۶۲ص  ،یهند شرق یگاردنر، کمپان نی)برا. «ریجهانگ یامپراتور تختیمرتب عبارت بود از اقامت در آگارا پا

. ردیف ود، به عرصه وارد می شالنکاستر و هاوکینز، به نام سر توماس روحاال سومین قهرمان کارتنی کمپانی، پس از 

ریش و  کردن مهمالت بی پایه و فرعی در باب کمپانی هند شرقی و نمایندگان اش، از قبیل اندازه ی تنومندی و نوع

ند زن سبیل توماس رو، که گویا نوه ی لرد شهردار بوده، و خدا می داند صحبت از چه کسی در میان است، درست مان

یخ النکاستر، کوششی برای کتاب سازی ناشیانه در موضوع تار گرفتن هاوکینز و رقص زنان رییس قبیله در برابر

 کمپانی هند شرقی از سوی گاردنر است.

ت عمل و سرجان برای ادارۀ امور کمپانی دارای اختیارات کامل و قدرت فراوان بود، در اولین اقدام به منظور سرع»

ار داده شده دن خودداری شود. قبال به کمپانی اختیجلوگیری از کندی کار، دستور داد از مکاتبه با مرکز کمپانی در لن

این کارها بدون کسب  شگفت این که، کلیۀ در هندوستان سکه زند و به عنوان وجه رایج در بازار به کار اندازد،بود تا 

ستان صدور . از دیگر اقدامات کارساز و مهم کمپانی در هندوهرگونه مجوزی از دربار معظم مغول، انجام می گرفت

نند هر بیانیه ای بود که در آن به تاکید از کارکنان و کارمندانش می خواست برای حفظ هویت انگلیسی خویش سعی ک

د بود که چه بیشتر حضور خود را به عنوان یک اقلیت ملی مستقل، در هندوستان به کرسی بنشانند وگرنه افرادی خواهن

رد هم ه جمعیت پراکنده ای را برای انجام امور بازرگانی گتنها نشان انگلیسی بودن شان یک فرمان سلطنتی است ک

 (۸۰)براین گاردنر، کمپانی هند شرقی، ص       «. آورده است

ان ناگهان امپراتوری معظم مغول ناپدید و مامور یک کمپانی ناموفق تجاری انگلیس، تا حد ضرب سکه در هندوست

 قلیک اقلیت ملی مستمخفی عمل نکنند و به عنوان  صاحب اختیار می شود و به زیر دستان خود ابالغ می کند که

الن بوده آفتابی شوند! آیا مقدمات چنین جهش تاریخی کمپانی حاصل چه تحوالت نخبه ای در روابط میان کمپانی و مغو

 است؟! 

 هیده نیا دنیاز د ریکالسکه لوکس چهار اسبه بود، با کالسکه ران و چهار راس اسب. جهانگ کی ا،یهدا هیشاه هد»

سر  گرید هیدهد، او را مبهوت کند. هد یکه به سرتوماس م یا هیکرد با هد یبعد، سع یشادمان شد و در ماهها اریبس

به  اریسبا غرور و آب و تاب ب ر،یآن به جهانگ میتقد نگامبود که به ه لیاص ینقاش یتابلو کیتوماس به امپراتور 

خته و از هنر را آمو نیشده و نقاش آن در مکتب نقاشان اروپا ا دهیاروپا کش یتابلو به سبک نقاش نیعرض رساند که ا

فراخواند  درا به وجود آورده است. چند روز بعد امپراتور، سرتوماس را به دربار خو یشاهکار نیرده تا چنک یرویآن پ

 یه وسر توماس به امپراتور بود، ب ییاهدا یتابلو ریو همه نظ دهیچ زیم یشکل را که رو کی ینقاش یو شش تابلو

سرانجام  و تالش فراوان، دیدهد. سرتوماس با ترد صیآن تابلو تشخ انیاصل را از م ینشان داد و از او خواست تابلو

توماس سر ادیو تالش ز یو نشان داد. امپراتور مغول از شک و دودل اختبدل شن یها یکپ انیاصل را از م یتابلو ها

ست خود دبدل را به  یاز تابلوها یکیلذت برد و خرسند و شاد شد، و در آن حال  اریاصل، بس یکردن تابلو دایپ یبرا

که  دیستمتوجه ه»:تگف یم رکانهیز یکه با لبخند یبه سرتوماس اهدا کرد؛ در حال هیو به عنوان هد دهیچیپ یدر کاغذ

 یمشروب م چه قدر دیپرس یاز او م وستهیتوماس شده بود و پ فتهیش رینقاشان ما تبحر نقاشان اروپا را ندارند! جهانگ

 (۶۵ص  ،یهند شرق یانگاردنر، کمپ نی)برا«. خورد

آیا دچار آشوب حال نیستید و از دیدن این فیلم هندی دل به هم زن قی آور خشمگین نشده اید که مولفان محترم غرب در 

با چنین تالیفات بازاری و بی ارزش اواخر قرن بیستم به عنوان تاریخ کمپانی قالبی هند شرقی قالب زده اند؟ هنگامی که 
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آشنا می شویم که در عین حال با استقبال کتاب خوانان غرب رو به رو بوده، به عمق مصیبتی پی می بریم که کرسی 

های علوم انسانی غرب، نه فقط با مشرق زمینیان، که بر سر کتاب خوانان خود نیز آورده اند! دست پروردگان چنین 

زش داده اند که اوهام و مجعوالت انبوه دیگری را نیز باور کنند که به عنوان تاریخ اسالم و خون فرهنگی را چنان آمو

ریزی و خشونت مسلمانان بر هم انباشته اند. دل خراش ترین صحنه ی نقل فوق ناتوانی و نادانی مولف کتاب در معرفی 

 تالیفاتی را به آسمان می فرستد.  و ذکر نام نقاش آن تابلوی اصیل بود که به تنهایی بوی عفونت چنین

این فرمان  سرانجام قبل از این که سر توماس آگارا را ترک گوید موفق شد تا فرمانی از جهانگیر در یافت کند که از»

رقی بود. پیشین، محکم تر و فراگیر تر بود؛ این فرمان در برگیرنده آزادی های بیش تر برای کارکنان کمپانی هند ش

داشتند. این نو ایجاد ساختمانهای مرکزی را  حل اختالفات فی مابین خودارجی ها در هند حق حمل اسلحه، پیش از آن خ

فرمان با حذف چنین موانعی دست و بال کمپانی هند شرقی را برای اعمال سیاست های اش بازتر کرد، مقدمات 

یش پایه بود که به نیروی تدبیر وکیاست خوخودمختاری کمپانی را در هندوستان فراهم آورد، و در اصل این سرتوماس 

دف آماده های تجارت جاه طلبانۀ انگلیس را، پی ریزی کرد و این یک جریان زود گذر نبود، چون انگلیسی ها با این ه

  (۶۷)براین گاردنر، کمپانی هند شرقی، ص «. بودند تا ماندگار شوند

ن خارجیان حتی اختیار حل و فصل اختالف درونی و میا گاردنر گرچه قبال و زمانی که به وجه مضحک و ناممکنی

، ولی سوقات خود را هم نداشته اند، سران کمپانی را تا اندازه ی ایجاد ضراب خانه در هند خود مختار اعالم کرده بود

ه است! اددخروج سر توماس از هند را فرمان جهانگیر می گوید که از جمله اجازه حمل اسلحه به انگلیسیان در هند می 

ه ببه نظر می رسد سر توماس تنها سرداری از کمپانی است که گاردنر او را بدون همراه داشتن یک غنیمت مونث 

ی می توان آن انگلستان باز می گرداند، زیرا ظاهرا دیگر مدیران آن، چنان شیفته و گرفتار زنان هند می شده اند که حت

 و آه فیلم های عاشقانه ی هند قرار داد.ها را آغازگر و پایه گذار صحنه های پر سوز 

چارنوک با همسر بیوه ی یک هندوی برهمن که وی را در مراسم عزا داری شوهرش، هنگامی که می خواست بر »

یک راجه  طبق آیین هندوها خود را نیز همراه جسد شوهر به تل عظیم آتش افروخته افکنده و بسوزاند، ربود و همانند

 (۷۹)براین گاردنر، کمپانی هند شرقی، ص «. ر با وی در ناز و نعمت زندگی کردی هندی سال های بسیا

اردنر با این همه این گونه تصاویر معصوم شیفتگی های نوع هندی، تنها سطور قابل قبول و باور کردنی در کتاب گ

وی حمل اسلحه از ساست که انصافا به قدر کافی در صفحات آن جا داده است، زیرا درست از پس دریافت اجازه ی 

خود در  جهانگیر قالبی، ناگهان کمپانی را می بینیم که خرید و فروش را کنار می گذارد و به تشکیل ارتش اختصاصی

و  هندوستان مشغول می شود، تا معنای تازه ای برای کمپانی در فرهنگ های لغت مورخین جاعل و نان خور کنیسه

 کلیسا تدارک شده باشد. 

میالدی کمپانی کوشش بسیار نمود تا در بنگال پایگاهی تاسیس کند ولی در این راه به توفیقی نرسید،  ۱۶۳۳از سال »

تنها پس از کسب امتیاز سر جان از امپراتور، کمپانی توانست در شهر هوقلی پایگاهی تاسیس کند... اما اختالفات با 

امیدی هایی را باعث می شد. بازرگانان بنگالی و  حاکمان محلی، مشکالت و حتی در پاره ای موارد سردرگمی ها و نا

مسئوالن امور بازرگانی کمپانی، غالبا در کارها همآهنگی نداشتند و از این رو دائما در میان آن ها اختالف بروز می 

در و این مساله که  به کمپانی هند شرقی انگلیس اختیار داده شد تا نیروی نظامی خود را را راسا تشکیل دهدکرد . 

طول حیات کمپانی نقطه ی عطفی بود، در تاریخ هندوستان اثری دگرگون کننده داشت... به نظر می رسید سال هایی 
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که با مذاکرات طاقت سوز، سوء تفاهم و عدم درک یکدیگر، به هدر رفت سپری شده و در پی آن سال های شمشیر و 

 (۷۷ی، ص )براین گاردنر، کمپانی هند شرق«. سالح جنگ آغاز شده است

 و گاردنر نمی نویسد که کمپانی اجازه ی تشکیل ارتش مستقل را از چه کسی دریافت کرده و چرا برای فروش کت

نقل و میالدی چهار سال از مرگ آن جهانگیر سرگرم با م ۱۶۳۳شلوار، به ارتش نیازمند بوده است؟!. زیرا در سال 

 وال مغوالن در بنگال و قسمت جنوبی هند نفوذی نداشتهبطری خویش می گذشت، ضمن آن که به تصریح گاردنر اص

رگانی نبوده، اند، اما به هر حال چنین نقل هایی از او معلوم می کند که کمپانی هند شرقی موسسه ای برای توافقات باز

ری اچرا که برای ختم مذاکرات تجاری بی حاصل، صالح را در تشکیل ارتش و برداشتن سالح می دیده است. این بیم

مخصوصی است که گریبان مولفین و مورخین غرب را چسبیده و ناگزیرشان کرده است تا برای مخفی نگهداشتن 

تاز  وماجرای هول آور قتل عام پوریم، هجوم اسکندر و اعراب و مغوالن را بسازند و برای گریز از واقعیت تاخت 

تان ر و رو کردن آفریقا و کشتار عظیم سرخ پوسدوستان، درست مانند زینهای مسلح ملکه در تسخیر خونین ه کشتی

 اتازونی، سناریوی مهوع و ابلهانه و بی سر و ته کمپانی هند شرقی را بنویسند. 

 

 پنجمپایان قسمت 

 ادامه دارد ....
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