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 هشتم قسمت ـمقدمۀ درباب کمپانی هند شرقی انگلیس 

 

حاال، با استحکام کافی و برای هرکس که مفتون انواع و امثال قصه های تاریخی هزار و یک شب نباشد، معلوم است 

که در اساس، درک مفهوم جغرافیایی جهان و آشنایی با محدوده و گستردگی آن، یک پدیده جدید چند صد ساله است و 

آگاهی مثال یک مورخ در بنیان قالبی یونانی با زیر و بم های سیاسی و نظامی سرزمینی به به همین دلیل مطلقا امکان 

نام ایران، که نام آن تا صد سال پیش در جهان شناخته نبود، در هیچ عهدی مگر دوران معاصر فراهم نبوده است، زیرا 

ریاها، مکان استقرار اقوام و ملت ها و باز شدن جاده های دریایی، کشف اجزاء جغرافیایی دنیا، شکل هندسی و محل د

سرانجام آشنایی نسبی با مراکز تجمع و اماکن اسکان آدمی، تا پایان قرن هفدهم میالدی نیز، چنان که رسامی های باقی 

مانده از آن عهد گواهی می دهد، یک گمانه زنی محصول برداشت از نقالی و یا مشاهدات مستقیم هزاران ماجراجوی 

ر مناسباتی مطلقا تازه بوده است. بدین ترتیب، به دنبال عرضه انبوهی از مطالب نو، برای گشودن رموز، دریا گرد د

و ارائه مستندات الزم در باب گوشه های قابل تعمق تاریخ و فرهنگ این منطقه، و در نهایت هم رجوع به نقشه های 

تاریخ و تمدن شرق میانه، استوارتر و محکم تر و معلوم  قدیم منطقه، باز هم استخوان بندی اصلی نگاه بنیان شناسانه به

شد علی االصول زمان برنامه ریزی برای تدوین تاریخ و فرهنگ توراتی موجود، تا چه حد به ما نزدیک است، چندان 

صفهان که در نقشه های میانه ی قرن هفدهم میالدی نیز، هنوز استانبول و قونیه و بغداد و تبریز و کاشان و قزوین و ا

خردمند تنها با توجه به این اشاره ی کوتاه درمی یابد در و شیراز و جمشید آباد و دهلی و اگرا و غیره را نمی بینیم! 

  چنبره چه توطئه وسیع و عمیقی گرفتار و در دست چه دل بستگی های کودکانه اسیر بوده و هستیم.

ه ام، که مستقیما به تاریخ و فرهنگ و ادب نو نوشته ی حاال ضرورتا به قصه های تاریخی حوزه ی هندوستان پرداخت

کمپانی  أد و جز از مراکز مربوط به اصطالحما مربوط می شود، تاریخ و فرهنگی که در زیر بنا جز منبع هندی ندار

و گرچه آن امپراتوران مغول هنرشناس و ترقی  هند شرقی درز نکرده است

ا دو سه برگی رسیدگی نقادانه، به خواه و عاشق پیشه و ظاهرا مسلمان هند، ب

کومه های صحرایی مغولستان قدیم بازگشتند، اما ضرورت بررسی ماجرای 

کمپانی هند شرقی پیش آمد که در توصیفات و تالیفات کنونی، سطری مطلب 

قابل اعتنای تاریخی ندارد و پس از نمایش کوتاهی از عاقبت و حاصل ورود 

تاثیر آن در سرنوشت مردم هند، اینک به این به اصطالح کمپانی تجاری و 

حوزه ی دیگری از استنتاجات عقلی و اجتماعی هند وارد شوم، که در نهایت 

معلوم کند، برگ برگ و سطر سطر و کالم به کالم آن چه در باب موجودیت 

شرق میانه و در هر زمینه ای شنیده اید، و اسباب و ابزار بزرگ انگاری 

ه اند، جز مجموعه ای از دروغ های رنگین متعفن مراکز فرهنگی غرب گرفت

 نبوده است.

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 4تر 2 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

 

نگاه کنید که یک هندی کامال بی پیوند با هستی معمول آدمی، به کومه ی سنگی دست چینی در باال به این تصویر 

تان پناه برده است. تنها دارایی او، قطعه پارچه ای است که همانند آن متوسل به درخت معبد، از آن ستر ساخته کوهس

است. به راستی اگر اینک هم در هندوستان به وفور با چنین نمونه هایی مواجهیم که در تنگناهایی انحصاری، به عنوان 

رود و هجوم چپاولگران انگلیسی به آن سرزمین، با عادی کردن جوکی زندگانی می کنند، مایه ای جز این ندارد که و

دویست سال فقر و ناداری و گرسنگی مستمر، نسل های متوالی در آن دیار را به زیستن با هیچ عادت داده است! و نمی 

م که دانم چرا آن قطعه سنگ بر زمین افتاده در پایین سمت چپ تصویر و زیر پای مرد را صورت سنگی کسی می بین

 با تلخی و سخت می گرید! 

این آواره ی به دنبال نان و سر پناه، که در مقایسه با آن به کوه پناه 

ی برده ی باال، به خصوص با آن کوزه قلیان و ترازویی که در کفه ا

کودک و در کفه ی دیگر اندک مایملک خود را حمل می کند، نسبت 

به آوارگان مطلقا دست خالی دیگر، در زمره ی اشراف هند طبقه 

 بندی می شود.

، عازم ناکجایی بر سر و این هم انبوه کوچ کنندگان

راه، که از مقابل اصطالحا تاجران کمپانی هند 

شرقی و زیر نظارت سربازان محلی آن کمپانی، 

می گریزند. مایلم به انواع ملحقات زندگانی و 

مظاهر زیست در این اجتماعات بی پرچم و علم 

و بدوی مردم هند، در سال های میانی اشغال توجه 

 کنید.

 

 

و این هم یک نمونه ی دیگر. خانواده هایی با 

بقچه ای و کودکانی و ظرف غذایی پیوسته 

تهی. با پوششی که از عمامه تا نوک پا جز 

قطعه هایی از کرباس سفید و یا برهنگی روی 

 نیست.هم رفته کامل 
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این تصویر نیز بازگوی همان حکایت است: مردم معمول و زحمت 

کش با پوششی از کرباس و کتان سفید و محرومانی که جز پارچه ی 

ی هند، در زمان حضور مختصری بر کمر ندارند و این است سراپا

مجبور و یا ناچار به چنین گذرانی، جانیان انگلستان. معلوم است ملتی 

پیوسته و پیش از هجوم انگلیس، از عهده ی تهیه ی این اندک نیاز 

خود با امکانات محلی بر می آمده و در تولید آن ها نه فقط به خود 

اگر کمپانی  کفایی بل به اشتهار رسیده بوده اند، چندان که بی شک

هند شرقی را کاسبانی به دنبال داد و ستد نیز فرض کنیم، منطقا از 

 میان این گونه بومیان محلی هند مشتری نداشته اند!

در هند 

امروز 

هم، 

هنوز 

میلیون نفر در شرایط اولیه و بدون هیچ قریب پنجاه 

هندوستان در جنگل های  ارتباطی با مراکز تجمع و یا دولت  

میانی آن سرزمین زندگانی می کنند که روزگار را از راه 

جمع آوری خوراک و شکار با امکانات بدوی می گذرانند. 

این جا نیز جز همان قطعه پارچه ی ساتر را نمی بینیم که 

هیه ی آن به نمایندگان کمپانی هند شرقی رجوع نمی قطعا برای ت

 کرده اند!

این هم مهاراجه ی بهارات پور، که سراپا ملبس و مزین به البسه 

ش از ورود ی دست دوز و سوزن خورده ی محلی است که پی

انگلستان به منطقه نیز با توانایی های بومی تامین می شده است. 

مردم هند و به طور کلی از افغانستان تا دهلی و کلکته و بمبئی و 

مدرس، به خاطر آزاد پوشی مورد نیاز در هوای نیمه استوایی و 

شرجی و نیز بستگی های قومی، فقیر و میانه حال و غنی، هنوز 

های ضخیم و به خصوص کت و شلوار استفاده نمی هم از پارچه 

کنند. در هندوستان فصول درهم ریخته و حرارت هوا در تمام 

سال تقریبا ثابت است، چنان که در افغانستان نیز تبعیت از فرم 

دوخت سنتی و استفاده از پارچه های بافت محل را، چنان که 

اس داشت رییس جمهور افغانستان مشتاق نمایش آن است، نوعی پ
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هویت قومی و قبیله ای می شمرند. به این ترتیب کمپانی هند شرقی، در صدور فاستونی های انگلیسی به هند، نمی 

نداشته و عجیب تر این که با نگاهی به نحوه ی گذران و پوشش و توانسته است تجارت خانه موفقی باشد، بازار محلی 

کرد تاجران انگلستان به مردم هند، با کاسه های خالی مانده از غذا، ابزار مصرفی مردم هند، اصوال نمی توان معلوم 

 چه می فروخته اند که تغییرات ناشی از این داد و ستد بین المللی در مظاهر زندگانی عمومی دیده نمی شود؟!

، براین گاردنرشاید هم کسانی چون 

کمپانی هند »هنگام تالیف کتاب 

این یونیفورم پوشان و « شرقی

نظامیان متفرعن و بد ادای دربار 

انگلیس صادر شده به هند را تاجران 

آن ابزار کشتار چرخ دار  اعزامی و

را توپ های پارچه تصور کرده 

 اند؟!

 

و این تصویر گروهان کاملی از نظامیان انگلیسی در مقابل خانه ی نسبتا مجللی در هند را نیز، می توان عکس یادگاری 

ی موفقیت در اقدامی برای دالالن کمپانی فرض کرد که با بوق و کرنا گرد آمده اند تا به خاطر یک فروش خوب، یعن

 قتل عام مردم هند را، جشن بگیرند. 
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 قسمت هشتمپایان 

 >>>ادامه دارد  <<<
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