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  ۲۰۲۲/  ۰۷/  ۰۹                                                                                                   یپیرساش

 

 ششمنی هند شرقی انگلیس ــ قسمت مقدمۀ درباب کمپا

 

ست بر اختراع ماجرای تسخیر هند به دست زمام داران مسلمان مغول، در تاریخ نویسی های جدید، تدارک مقدمه ای ا

ک تنگه تحریک بومیان هند، علیه مسلمینی که سابقه ی بیش از هزار ساله ی مهاجرت به هندوستان ازگذر بسیار باری

یخی، به رند که پی آمد این جعل و حقه بازی چند جانبه تارمسقط به خاک هند و بندرگوا در میانه آن سرزمین را دا

د را به نجامید، تا رسوخ تدریجی آموزه های قرآن، سراسر هناحوادث خونین جدایی پاکستان و بنگالدش از شبه قاره 

 مینی یکپارچه اسالمی تبدیل نکند.سرز

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

 .می گذشت مغولیهانگیرج میالدی چهار سال از مرگ  ۱۶۳۳شلوار، به ارتش نیازمند بوده است؟!. زیرا در سال 

مستقل  جنوبی که سرزمینی بود در هندیکی از نمایندگان کمپانی هند شرقی،  "فرانسیس دی"میالدی  1640در سال »

وسیعی در  ا از پادشاه آن خطه فرمانی دریافت کند که بر طبق آن زمینموفق شد ت و خارج از حیطۀ حاکمیت مغولها،

دور آن  سواحل شرقی در اختیار کمپانی قرار گرفت. در این زمین پایگاه بازرگانی قلعۀ جورج قدیس بنا گردید و به

د زمینی بو مشهور گشت. این نخستین مدرسشهرک سازی آغاز شد که بعد ها این پایگاه و شهرک اطراف آن به نام 

 (۷۷)براین گاردنر، کمپانی هند شرقی، ص «. که انگلیسی ها در هند به تملک خود درآوردند

ندی اینک و پیش از این که حتی سطری در کتاب گاردنر در باب موفقیت کمپانی در فروش یک جفت دم پایی به یک ه

یت های سازی های عمده می بینیم. چنین موفقپا برهنه بخوانیم، مسئوالن کمپانی را مشغول تدارک سپاه رزم و شهر 

ه زودی کالن غیر تجاری در هندوستان ظاهرا چنان مدیران آن بازرگانی به سبک انگلیسی را به شوق آورده بود که ب

رای گاردنر را مشغول توصیف جنگ های با عظمت کمپانی با بومیان مرکز سرزمین هند می بینیم، تا مجبور شوند ب

 عمامه و کفش به نمایندگان کمپانی هند شرقی انگلیس رجوع کنند!خرید پارچه ی 

سر انجام پس از دو ماه راه پیمایی ستونهای عظیم سپاهیان کمپانی موفق به دیدن شهر از فراز تپه های مشرف به آن »

شرح آن روزهای شدند. سپاهیان کمپانی خود را آماده حمله به شهر نمودند. یکی از افسران انگلیسی طی یادداشتی در 

می توانست تمام سپاه ما را که در حال حرکت بود از پناهگاه خود ببیند؛  -تی پو -سلطان» سرنوشت ساز چنین نوشت: 

گرچه اسب او در قسمت جلو گه گاه در سمت راست ستونهای ما دیده می شد. اما ما بدون کوچکترین درگیری به 

د که تی پو متوجه مشکالتی که در آن گرفتار آمده بود، گردید. گزارشهایی پیشرفت خود ادامه می دادیم و این زمانی بو

که از اردو او به ما می رسید، بیانگر این بود که تی پو از لحاظ روحی سخت صدمه دیده و قدرت تصمیم گیری خود 

از پیاده کردن آن از را از دست داده است و نمی داند، چه کند و با دسپاچگی نقشه ای برای حمله طرح می کرد و قبل 

اجرایش منصرف می شد، در چندین نقطه شهر موانعی ایجاد کرده بودند و سپاهیان کمپانی می باید قبل از ورود به 

شهر از این موانع بگذرند. وظیفۀ برداشتن پاره ای از این موانع به آرتور ولزلی واگذار شد. او تجربۀ جنگ با فرانسویها 

و از تجارب جنگی بی بهره نبود. آرتور تصمیم گرفت یکی از شگردهای کالیو را که حمله  را در هلند پشت سر داشت

به قلب دشمن در شب بود به کار گیرد، اما متاسفانه، مضافا اینکه او بر خالف کالیو فرمانده خوش اقبالی نبود. او باید 

ا شناسایی کند، که غفلت کرد و ناآگاهانه قبل از شروع عملیات، گروه اکتشافی به محل می فرستاد تا مواضع دشمن ر

دست به کار شد. از این رو سپاهیانش به طرز نا امیدکننده ای، بی هدف، در سیاهی شب سرگردان شدند و سر انجام 

جهت حرکت و بازگشت را با هم اشتباه گرفتند، هنگامۀ عجیبی برپا شد و هرج و مرج سرگیجه آوری به وجود آمد. در 
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نیروهای آرتور به جنگلی وارد شدند. در جنگل نیز وضع شان وخیم تر از پیش شد، دشمن بر روی آنان این سرگشتگی 

آتش گشود و آنان نیز متقابال شروع به تیر اندازی کردند. در این میان آرتور، هم سپاهیان خود را گم کرد و هم راه را. 

چ گاه تلخی آن را از یاد نبرد. به هر طریقی بود این شکست برای سرهنگ جوان ناپخته بسیار سنگین بود و او هی

سپاهیان پراکنده خود را گرد هم آورد و بی هیچ احساس شرمساری و ندامتی از ناکامی شب گذشته، و بی توجه به 

موقعیت نیروی خود، با یک حرکت و رهبری قابل ستایش برق آسا به مواضع دشمن هجوم برد و موفق به برداشتن 

 (۲۶۷)براین گاردنر، کمپانی هند شرقی، ص            «. شدموانع سر راه 

ستالین ااگر این داستان آشفته و درهم ریخته ی نظامی، مراتب فعالیت یک کمپانی تجاری است، پس چنگیز و هیتلر و 

و کورش و داریوش نیز مشغول تجارت با همسایگان دور و نزدیک خویش بوده اند، ایاالت متحده برای عرضه ی 

ر کاالهای تجاری خویش بر سر مردم ژاپن بمب اتمی فرود آورده و امروز در عراق و افغانستان شنبه بازانمونه اجناس 

 غربی برپاست! 

نو در باب نادرستی اشارات موجود در آن  می خواهم در میان گفت و گو از کمپانی هند شرقی، ضمن ارائه ی اسنادی

شوخی شیادانه، شما را به تماشا و دیدار مناظری بکشانم، که چون برخورد با پشت صحنه سینمای داده های هستی 

شناسانه ی کنونی، روشنگر و بیدار کننده است و از جدی ترین صحنه آرایی ها و رخ دادها و گمانه و تصورهای 

د در اطراف ما، تصویری دلقکانه می سازد و چون بیش تر مدارک و ملزومات آن مصور است، تاریخی و تمدنی موجو

 ، از لوازم و ابزارهای مورد نیاز این دیدار است.صرف دقت کنجکاوانه، که منجر به نواندیشی شگرفی می شود

 ۱۹۹۲این نقشه ی امروزین بخش آسیایی دنیا، از کتاب اطلس بزرگ جهان، که ناشر آن کمپانی موزاییک و به سال 

طلبی ممیالدی است، همراه حواشی و گوشه کنارهایی که تا اعماق جنگل ها و صحاری را کاویده و ترسیم کرده است. 

ما کافی  نیز بر اجزاء آن صحه می گذارد و درستی آن را تایید می کند. در زمان که امکان امروزین دیدار از آسمان

یاگرامی است است نام مکانی را بر زبان آورید تا گروه کثیری در ذهن خود موقعیت جغرافیایی آن را ترسیم کنند. این د

ی، عرضه می عی آن ها، در حالت کنونکه پایگاه تجمع اقوام و آدمیان را بدون اغراق و امساک، در اندازه و اسامی واق

 کند.
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کارتوگراف و جغرافی دان بزرگ میانه ی قرن هفدهم،  میالدی، به وسیله ی ۱۶۳۵آسیا ترسیم شده به سال  این هم نقشه

صد نمونه از دوران آغازین رسامی نقشه، که عمدتا  پایان دنیا برداشته ام، حاوی کتاب ۹۰که از صفحه ی ویلیام بلو، 

قرن هفدهم، به قصد کشف  سبیل گزارشات مالحان و ناخدایانی تنظیم می شد، که در گروه های بی شمار، از اوائل بر

 اند. پایگاه بی پناهانی قابل غارت، راهی اقیانوس های جهان می شده

بخشی از اطالعات 

تصویری این نقشه غلط 

است و حکایت دارد که 

 سال پیش هم هنوز ۳۷۰

قاره ی آسیا کامال برای 

مکتشفان تفنگ به دوش 

شناخته نبود، چنان که 

آن نمی  استرالیا را در

بینیم، چین و ژاپن در 

محل و فرم خود قرار 

ندارند، افغانستان و ایران 

شمایی نادرست، درون  با

م فرو رفته اند، و در ه

مجموع معلوم است که 

نقشه، به  هنگام ترسیم این

مانده، آگاهی دقیق جغرافیایی از آسیا  جز حواشی سواحل، درست مانند نقشه های قاره ی آمریکا، که از همان زمان

توافقی با اعالم و مندرج در این نقشه، کامال مطمئن می شویم که  وجود نداشته و هنگام آنالیز نام شهرهای مضبوط

 .موجود ندارد و گویی از مردم و اقوامی می گوید که اینک شناسایی نمی شوند تمدنی منابع تاریخی

آن، تا پایان قرن هفدهم قابل اعتنا است: نخست  در عین حال دو نکته ی بس شگفت و آگاهی دهنده در این نقشه و نظایر

 که نشان می دهد تا قرن هفدهم هر عرض اندام فرهنگی، در هر حوزه التین است این که زبان این ترسیمات، کلیسایی و

زمینه ای، بیرون از مدارس  ای، به اختیار و انحصار کشیشان بوده و کسی اجازه و یارای ابراز نظر مکتوب در هیچ

عاقبت شوم و  نداشته است، چنان که تاریخ فرهنگ اروپا، از دینی صومعه ها و آن هم در تایید مطالب تورات و انجیل

فرانسه و  مترجمانی گفته است که در قرن شانزده و هفده، قصد برگردان متن انجیل به زبان های شقه شدن نخستین

در این نقشه است که دو بار در شاخ آفریقا یک بار به  فارس لغت انگلیسی و آلمانی را داشته اند. نکته ی دوم توجه به

در انتهای شمال سمت  ر در اشاره به خاک اروپا و باالخره پس از نام سرزمین آمریکامدیترانه، بار دیگ دنبال نام دریای

این نشانه شاید بتوان پارسیکوس را هم در زبان  راست نقشه آمده است و در همه جا به معنای حوزه و منطقه است. با

  .ه همین ترتیب دیده امدر نقشه های منتشره از سوی آرامکو نیز ب التین به معنای محدوده گرفت. چنان که

بدین ترتیب و با این مقدمات می خواهم به یک بررسی تطبیقی 

تا از میان آن و با تکیه به این دو منبع مطمئن  دست زنم

چه گونه دانسته های تمدنی  ، اعالم کنمکارتوگرافیک جدید و قدیم

 و تاریخی و جغرافیایی جهان را در قرون اخیر و به هنگام

یسه و کلیسا بر حوزه ی نگارش و تدارک کرسی تسلط کامل کن

 !انسانی، دست تراش کرده اند های فراآوری فرهنگ

س قاره جدید که در انتهای قرن شانزدهم، ونیاقااین هم نقشه ی 

آن نقشه آسیا و صد سال پس از کشف آمریکا،  مقدم بر سال ۴۰

است. به راستی اگر تا  توسط آبراهام اورتالیوس ترسیم شده

حقه گوشه ی آن، بیش از دو هزار سال قبل،  چهار قرن پیش جغرافیای جهان هم شناخته نیست، چه گونه برای هر
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ت افلیجی که به نام دانش جهان باستان، همین ؟! به واقع این موجودااند بازانی چون هرودوت و کتزیاس تاریخ نوشته

از مراجعه به این  زمین کنیسه و کلیساها زایانده اند، به جادو زدگانی مسخ شده می مانند. اینک و پس اواخر در زیر

چهارصد سال پیش است، می توان نتیجه گرفت که  رسامی ها، که یافته های جدید و بسیار معیوب مکتشفین از جهان

المللی و از حوادث تاریخی جهان، مقدم بر چهار قرن پیش بگوید، بی تعارف  ا هر بهانه، از مراودات بینهرکس، ب

در موضوع جغرافیا  ! زیرا این رسامی ها به روشنی اعالم می کند کهنادانی است و به ریش عقل خویش می خندد اسیر

 .ی وجود نداشته استاطالعات و به طور قطع تاریخ، ماقبل ورود آدم به اوقیانوس ها،

میالدی منتشره  ۱۹۹۲این دیا شده ی هندوستان در نقشه ی سال 

کمپانی موزاییک است، با نام و مکان واضح شهرهای  از سوی

اگرا، کلکته، جمشید  دهلی، بزرگ هند و از شمال به جنوب:

پور، احمد آباد، برهان پور، سورات، حیدر آباد، مدرس، و 

جزیره ی سیالن و کولومبو، که سرزمین مجزایی است.  باالخره

پایی از زبان فارسی در آن ها  آیا این اسامی را که به نحوی رد

معینی  مشهود است، بومی بدانیم و یا حاصل برنامه ریزی های

 !است؟

این هم بزرگ نمایی حوزه هند که از همان نقشه ی ترسیمی آسیا 

به جز سیالن هیچ یک از میالدی جدا کرده ام.  ۱۶۳۵ در سال

م های در جای آن، نا و اسامی شهری باال در آن ثبت نیست

و ده ها نمونه نمروتان و اوریکا و کرنیما بومی ناشناسی چون : 

در به زحمت قابل خواندن دیگر قرار دارد.  ی

و  محل دهلی به چیزی شبیه کاندار بر می خوریم

آیا چه فرض کنیم؟  به جای اگرا چیزی شبیه سینال!

پیش، مطلبی  سال ۳۷۰رسام نقشه قدیمی هند، در 

ر معرفی شهرهای هند تراش از منبع نفخ شکم، د

مناطق تجمع هند ساخته  و یا نام های کنونی بر داده

هایی اختراعی برای تایید دست نویس های تاریخ 

گستردگی زبان فارسی در هندوستان  مغول گرا و

میالدی، اگرا  ۱۶۳۵اگر نقشه ی هند سال است؟! 

و دیگر شهرهای اینک تاریخی هند را  و دهلی

ه ناخدای نخستین کشتی انگلیسی ندارد، پس چه گون

قدم بر ت لسا ۳۲میالدی، یعنی  ۱۶۰۳سال  در

 رسامی این نقشه، به دربار جهانگیر در اگرا

آیا سرانجام در اسناد  دعوت شده و هدیه برده است؟

مطلب می توان  انتقالی از غرب، به کدام مقوله و

 !اعتماد کرد؟
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و این هم سرزمین آشنای خودمان، 

 ، با تمام اسامی۱۹۹۲از ترسیم سال 

مراکز تجمع موجود: تبریز، دریاچه 

ی ارومیه، رشت، بابل، تهران، 

شیراز،  مشهد، کاشان، اصفهان،

 بندر عباس، همدان، آباذان، کرمان،

جند. آیا در نقشه سال زاهدان و بیر

میالدی از کدام یک از این  ۱۶۳۵

 !شهرها نام برده شده است؟

 

 

 

 

اگر سیمای جغرافیایی هندوستان در نقشه ی سال 

ونی آن و بیش با فرمت کن میالدی باری کم ۱۶۳۵

منطبق است، در این جا با صورت نادرستی از 

مواجهیم که شباهت چندانی با  سرزمین ایران

ترکیب و نمای کنونی ندارد. با دریاچه ی خزری 

عدم ارتباط با آب های آزاد به صورت  که به علت

و  تبریزدایره درآورده و دریای باکو نام داده اند. 

را نمی  رشت و اصفهان و کاشان و قم و شیراز

کابل و خراسان  بینیم و از میان نام های اشنا فقط به

بر می خوریم و باقی، و مکران و سکستان و نیسا 

انجن  ویندیس و کورا و اسامی ناشناسی است، چون

و و کسالر و دیال و بیسان و پانس و سرهرت 

و مکران در محل کنونی آن  گرچه کابل و خراسان

ر موقعیت نیست، اما نام شوش درست براب

 !جای خود نشسته است جغرافیایی امروز، در

توماس هربرت که همراه سر دادمور کاتون »

به ایران عزیمت کرد،  نخستین سفیر پادشاه انگلیس

وارد اصفهان شد. او طی  ۱۶۲۸ژانویه  ۲۴روز 

نامه ای نوشت که در سال  سیاحت در ایران سفر

زمان پادشاهی شاه عباس بزرگ در ایران توقف و  ز مدت هفت سالمیالدی به طبع رسید. پیترو دالواله نی ۱۶۳۸

 (۱۰مقدمه، ص  )سفرنامه شاردن، جلد اول،«. سیاحت کرد

میالدی در باب ایران انحصاری می شود، زیرا اگر جهان گردان  ۱۶۳۵بدین ترتیب اطالعات رسام نقشه ی آسیا به سال 

رسامی، از تبریز ، سال ها مقدم بر این س هربرت و پیترو دالوالهتوماقالبی، ولی نامی و بزرگ معرفی شده ای، چون 

چه گونه ویلیام بلو از این شهرهای بس مشهور اعالم شده ی ایران، که در زمان ، دو قم و اصفهان و شیراز گذشته ان

ی خبر مانده است؟! ترسیم نقشه اش، برخی از آن ها پایتخت دولت مقتدر صفویان بوده و از انگلستان سفیر می پذیرفته، ب

بنا بر این مخرج مطلب در همان نقطه ی پیشین قرار می گیرد: یا باید آن رسام و آثارش را ساختگی بدانیم و یا تمام 
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سیاحان بزرگواری که خود را از ته و توی همه چیز مملکت ما، از قرون ماضی، با خبر نشان می دهند، حرف مفت 

 زده اند!!! 

حاال به سراغ عربستان می رویم، که در نقشه 

میالدی، عالوه بر مکه و مدینه  ۱۹۹۲ی سال 

و ریاض و جده، مکان بغداد و بصره و کرکوک 

و موصل و بیروت و دمشق و عمان و اورشلیم 

است. ندرت مراکز تجمع در  را هم نشان داده

این بخش از آسیا و فقدان شهرهای پر شمار، به 

کار مقابله ی اسناد و صرف دقت بیش تر در 

 این بررسی ها یاری می رساند.

میالدی  ۱۶۳۵ه سال حاال درست به این نقش

بغداد خبری نیست و به  در آن ازخیره شوید که 

سوریه و مکان . جای عراق کلده گذارده است

و یافا درست است  دمشق و طرطوس و صیدون

چنان که مکه و مدینه و طائف در محل و در جای خود قرار دارد، 

یت . این نقشه قدیمی از بین النهرین و عربستان، به کفاآن است کنونی

آن، بی سر و پایی یاوه باف و جاعل نبوده و  معلوم می کند که رسام

بغداد و بصره یاد نمی  اگر از شیراز و اصفهان و تبریز و قزوین و

آگاه  پس کند، ولی مراکز و مناطق اصلی و کلیدی منطقه را می شناسد،

می شویم در زمان او، شهرهایی با اسامی امروزین، برای رفع نیاز 

  .اخیر، هنوز یر سر پا و زبان ها نبوده است ازانتاریخ س

 

حاال سری هم به ترکیه در نقشه ی سال 

شهرهای  میالدی می زنیم با ۱۹۹۲

استانبول، بورسا، آدالیا، افیون، ازمیر، 

 را، قونیه، مرسین، سیواس، دیارآنکا

بکر و ارض روم. آیا می توان اثری 

از نام این شهرها در نقشه ی ترسیمی 

 !میالدی هم پیدا کرد؟ ۱۶۳۵سال 
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ریای بزرگ بفرمایید: به جای دریای سیاه د

 به صورت نام سرزمین ترکیه،آمده، 

ثبت شده و جای دریاچه وان خالی  ناتولی

قسطنطنیه و آنکارا و  استانبول واست. 

هرچند مکتوب و ازمیری نمی بینیم، قونیه 

سال مقدم بر رسام  ۲۰۰کرده اند که قریب 

قرن هفدهمی این نقشه، سلطان محمد فاتح 

 ل کرده بود.اسالمبو قسطنطنیه را تبدیل به

شاید به زحمت و چند ندیده انگاری و قبول 

و ماالتیه و سیواس  تشابه، بتوان نام افسوس

و بورسیا را خواند و دیگر اسامی، 

لیپرو و  تربیساندا و اسکور و ساتالیا و

آستیناس و از این قبیل  پریاما و آپاستیس و

ریزی برای دروغ بافان در باب تاریخ اطراف ما باز مانده آیا راه گ !دهند، نه ترکی است، که بوی فرهنگ رومن را می

سرزمین های این منطقه،  آیا هنوز می توان در قالبی بودن اطالعات موجود درباره ی جغرافیا و تاریخ و فرهنگ و

  !تردیدی به خود راه داد؟

 پایان قسمت ششم

 ارد ...دادامه 
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