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و . د نھاده اندئي را به باد انتقاد گرفت و چنين اظھار داشت که به پای خوشبينی بی پايه و اساسی مھر تأ٢ھوگ .و سر ج

ت رئيسه در پی رد اتھامات مطالبی ايراد کردند، و سرانجام شخصيت أمدافعان وزارتخانه و مشاوران ھيچند نفر از 

  . بحث را به جلسه بعدی موکول کردۀ را به رد طرح پيشنھاد شده دعوت کرد و ادامء وزرا٣برجسته ای مثل ھوم 

و به ھمين منوال می توان تشابھات بارزی . آسيائی ھندوستان تا حدود زيادی با ايتاليا قابل مقايسه است، ولی در ابعاد 

، سيالن و سيسيل مشاھده کرد که دارای ھمان ٥ و آپنين٤بين ھيماليا و آلپ ، دشت بنگال  و لومباردی، سلسله جبال دکن

ًو کامال به ھمان شکل . حاصلخيزی و ھمان تنوع محصوالت کشاورزی، و ھمان عدم انسجام در ساختار سياسی است

ّر دوران ھای مختلف در ايتاليا قھرمانی شمشير به دست با شعار ملتی واحد، توده ھای پراکنده را به اتحاد فرا می که د

ھندوستان نيز ھر آنگاه که زير يوغ مسلمانان يا مغول ھا يا بريتانيائی ھا قرار نمی گرفت، به تعداد شھرھا و . خواند

با وجود اين از ديدگاه اجتماعی، ھندوستان ايتاليا نيست، . شکيل می شدحتا روستاھايش، دولت ھای متخاصم و مستقلی ت

چنين مخلوط عجيب و غريبی از ايتاليا و ايرلند، در عين حال با . حساب آوريمه ولی می توانيم آن را ايرلند آسيائی ب

چنين مذھبی در . ی بينيمجھانی از غم و شادی در ھم  آميخته و بازتاب آن را در رسوم مذھبی و باستانی ھندوستان م

مذھب لينگام، جاگاناتا، مذھب راھبان و : عين حال مذھب وفور احساسات و مذھب رياضت جسمی تا پای مرگ است 

  . ٦بايادرھا

د نظرياتم مثل سر شارل وود، به قلی ئيمن مثل برخی به عصر طالئی در ھندوستان باور ندارم، با وجود اين برای تأ

 را در نظر بگيريد، يا دورانی که مغولھا از شمال سر بر آورده بودند ٨ولی دوران اورنگ زيب. م  مراجعه نمی کن٧خان

 در جنوب ھند، و يا اگر می خواھيد با مراجعه به ٩الی ھا از جنوب، و يا دوران ھجوم مسلمانان و ھپتارشیگو پرت

د را روايت می کند، يعنی دورانی دورتر و اساطير برھمانيان به عصر باستانی ھند مراجعه کنيد که آغاز فقر در ھن

با وجود اين ھيچ ترديدی جايز نيست .  آفرينش جھان در بينش مسيحيت انعکاس يافته استۀديرينه تر از آنچه که به مثاب

ل  ھا بر ھندوستان وارد آوردند، از نوعی بود که با ھمۀ آنچه تا پيش از اين متحمدرد و رنجی که انگليس: م که ئيتا بگو

ّدر اينجا نيت من اشاره به استبداد از نوع اروپائی آن نيست که از . ًشده بود، به شکل بسيار عميقی ماھيتا تفاوت داشت
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6 Bayadères   
وھی از مذاھب ھندو ھستند ، گر)نماد خدا» لينگا«( مذھب لينگام، در سنت شيوا که لينگايات ھا  آن را ستايش می کنند 

لينگايات ھا اختالف کاست ھا را نفی می کنند، و روزه داری و قربانی کردن و . ًکه غالبا در جنوب زندگی می کنند
او را به ويژه در معبد پوری، بورگاد در اطراف . جاگاناتا يکی از مظاھر ويشنو است. زيارت نيز جزء آداب آنھا نيست

زيارت معبد و جشن ھای باشکوھی که به افتخار جاگاناتا برگزار می شود برای . کنند  ش میستاي) ھند شرقی(کاتاک 
راھبان معبد که از سوی کمپانی ھند شرقی حمايت می شدند منافع مالی سرشاری داشت و امور فاحشه ھا يعنی 

  .بايادرھائی که در معبد زندگی می کردند به عھدۀ آنھا بود
.ور تهماسب قلي خان جالير، مشاور نادر شاه استبه احتمال خيلي زياد منظ  7  

8  Aurangzeb  
9  Heptarchie   
در تاريخ انگلستان به رژيم سياسي كشور در قرون وسطي اطالق مي شد يعني زماني كه سرزمين آنگلوساكسون از هفت ) دولت هفت نفره(

مركز و جنوب (نشان دادن تقسيم بندي هاي فئودال در دكن ماركس از اين اصطالح براي ). قرن ششم تا هشتم(منطقه تشكيل مي شد 
 .تا پيش از تهاجم اسالم، استفاده مي كند) هند

Salsette9 معبد سخره اي و بودائي خيلي شهرت داشت109خاطر ه  جزيرة سالست در شمال بمبئي، ب .  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

بار آورده که ھيوالئی تر از ھيوالھای ه طريق کمپانی بريتانيائی ھند شرقی به استبداد آسيائی پيوند خورده و ترکيبی ب

بی گمان چنين موضوعی روشنگر وجه .  ما را به وحشت می اندازد١٠ستمقدسی است که رؤيتشان در معابد سال

زيرا برای درک خصوصيات . لندیامشخصۀ سلطۀ استعماری بريتانيا نيست، و در واقع تقليدی است از ساخت و ساز ھ

س در جاوا  والی انگلي١١کمپانی بريتانيائی ھند شرقی کافی خواھد بود که به شکل تحت الفظی مطالب سر استامفور رافل

لندی عشق به مال ايگانه انگيزۀ کمپانی ھ«: لند گفته بود ارا به ياد بياوريم که دربارۀ کمپانی کھنسال ھند شرقی ھ

اندوزی و رفتاری نازلتر از  کشاورزان ھند غربی نسبت به رعايای خود می باشد که در گذشته به بردگان خود تحميل 

ی را که به کار می گرفتند با پول می پرداختند، ولی اينھا چنين کاری ر انسانيبزابه اين علت که آنان دست کم ا. می کرد

وسيلۀ ه لندی تمام ساز و برگ استبداد را به کار بسته بود تا آخرين پول ھای مردم را باکمپانی ھ. را ھم انجام نمی دادند

 که دولتی بوالھوس و نيمه بربر با پيگيری و بر اين اساس بود. ماليات و يا نيروی کاری که در تعلق آنان بود بگيرد

اھداف و بر حسب عادات سياستمدارانه و آزموده،  و با حرص و آز بيکران و تاجرمآبانه به جراحاتی که بر پيکرۀ اين 

ھمۀ  جنگ ھای داخلی، تھاجمات، انقالب ھا، فتوحات، قحطی ھا و گرسنگی » .مردمان وارد ساخته بود تعميق بخشيد

ولی انگلستان بنيادھای . د که پيچيده و سريع و مخرب بوده باشد ولی روی ھند به شکل سطحی تأثير گذاشتھا، ھر چن

از دست دادن جھان کھن بی آن که . که به باز سازی چيزی نيازی احساس کند نظام اجتماعی ھند را از بين برد، بی آن

ِ خصوصيتی خاص و نا اميد کننده داده است، و ھندوستان به نقل مکان به جھان جديد انجاميده باشد، به فقر کنونی ھند

از دوران قديم، در . تحت سلطۀ انگليس را از ھمۀ سنت ھای قديمی و ھمۀ تاريخ آن در مجموع تفکيک پذير می سازد

وزارت اقتصاد، يا چپاول داخلی، وزارت جنگ يا چپاول خارجی و سرانجام : آسيا تنھا سه وزارت خانه وجود داشت 

  .ارت کار عمومیوز

ً آب و ھوا و شرايط جغرافيائی، و خصوصا وجود سرزمين ھای وسيع صحرائی که از عربستان، ايران، ھند و تاتار تا 

وجود آمدن صنعت آبياری خاصی شده بود که به مدد کانال  و ديگر ابزارھای ه باالترين نقطۀ آسيا ادامه می يابد، سبب ب

در مصر، ھند، و به ھمين . واقع  پايه و اساس کشاورزی شرقی را تشکيل می دادھيدروليک انجام می گرفت، و در 

منوال در ميان رودان و در ايران سيالب ھا ھميشه فرصتی بود برای بارور ساختن زمين و از افزايش ارتفاع آب نيز 

رک از ذخاير آب به در غرب، ضرورت استفاده و بھره برداری مشت. برای سير کردن مجاری آب استفاده می کردند 

پيدايش مقاطعه کارانی انجاميده بود که در پيوند با اتحاديه ھای داوطلب فعاليت داشتند که نمونۀ بارز آن را در ايتاليا و 

ولی تحميل چنين ساخت و سازی در شرق جائی که  سطح تمدن بسيار نازلتر بود و  به دليل وسعت .  فالندر می بينيم

  .حاديه ھائی به دخالت دولت مرکزی نياز داشتمناطق، تشکيل چنين ات

.  عمران عمومی وامی داشتۀوليت در زمينؤ به اين ترتيب، کار کرد خاص اقتصادی، دولت ھای آسيائی را به قبول مس

ولی از زمانی که دولت ھای مرکزی دچار فروپاشی شدند، و  بارور سازی مصنوعی زمين و امور آبياری و زه کشی 

سرزمين ھای زراعی : ّگرديد،   سنت آبياری نيز از بين رفت و اين روند حاکی از اين واقعيت است که دچار اختالل 

که در گذشته باروری قابل توجھی داشت، اکنون در پالميرا، پترا، ويرانه ھای يمن، مناطق گستردۀ مصر، ايران و 

می دھد که از چه رو تنھا يک جنگ خانمانسوز چنين روندی نشان . ندھندوستان به بيابان ھای بی حاصل تبديل شده ا

 ھا در بنابراين، انگليس. مدن محروم کندکافی بود تا کشوری را برای قرون متمادی خالی از سکنه  سازد و آن را از ت
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طور ه  اداره کردند، ولی کارھای عمرانی و عمومی را ب١٢ھند شرقی امور اقتصادی و جنگ را به سبک پيشينيان خود

توانيم بگوئيم که به زوال کشاندن ساختارھای کشاورزی از نتايج تسامحات و اصول  بر اين اساس می. پس زدندّکلی وا

ًبا اينحال غالبا مشاھده می کنيم که اضمحالل کشاورزی در امپراتوری ھای آسيائی، . بريتانيائی ھا در رقابت آزاد است

اری کشاورزی در شرق مثل اروپا به دولت ھائی بستگی دارد بھره برد. تحت نيابت دولت ديگری دوباره جان می گيرد

ه بنابراين متروک کردن کشاورزی را نمی توان فقط ب. شود ّات جوی يکی جايگزين ديگری میتغييرکه بر اساس 

 بر پيکر ھند تعبير کرد، زيرا چنين شرايطی ھمراه با وضعيت جديدی است که در معنای تير خالص مھاجمين انگليس

  . مۀ جھان آسيائی   قابل بررسی خواھد بودسالنا

 سياست ھند در گذشته، شرايط اجتماعی از دوران باستان و قديمی ترين اعصار تاريخی تا تغييربا وجود ھمۀ وجوه م

ّحرفۀ نساجی با دست و چرخ قرقره که توسط ده ھا ھزار نساج و . اوايل قرن نوزدھم ھيچ گونه تحولی به خود نديده بود ّ

از دوران ھای بسيار قديمی اروپا خريدار پارچه . ه توليد می شد، در واقع محور اصلی ساختار اجتماعی ھند بودريسند

نات و زرگری را ئيپرداخت و به اين ترتيب مواد اوليۀ تز ھای ارزندۀ ھند بود و بھای آن را نيز با فلزات قيمتی می

ًات به اندازه ای ست که حتا اعضای طبقات پائين نيز که تقريبا نزد ھنديان عشق به زينت آالت و جواھر. تأمين می کرد

انگشتر دست و يا پا . ًبا پای برھنه راه می روند، غالبا يک جفت گوشوارۀ طالئی و زينت آالتی دور گردنشان می بندند

ی می بستند و مجسمه ًزنان و کودکان غالبا به دست و پا دستبند و پابند جسيم طالئی يا نقره ا. نيز بسيار رواج داشت

مھاجمين . گھداری می کردندّھای  کوچکی از قديس ھايشان را  از جنس طال و يا نقره به شکل سنـتی در منازل ن

 پارچه ھای نخی ھند را در بازار اروپا ءانگلستان ابتدا.  چرخ قرقره و حرفۀ ريسندگی و بافندگی را از بين بردندانگليس

 ھای نخی را با پارچه ھای  نخ به ھند مبادرت ورزيد و سرانجام کشور پارچهتصادرااز دور خارج کرد، و سپس به 

در سال .  افزايش يافت۵٢٠٠ صادرات نخ بريتانيای کبير به ھند از يک به ١٨٣۶ تا ١٨١٨از سال .  اشباع نمودانگليس

 ميليون يارد ۶۴از مرز  ١٨٣٧ به ھند بيش از يک ميليون يارد در سال  انگليس١٣ صادرات پارچه ھای حرير١٨٢۴

با وجود اين، .  نفر کاھش می يابد)٢٠٠٠٠ نفر به ١۵٠٠٠٠از ( زمانی، جمعيت داکا ۀولی در ھمين فاصل. عبور کرد

 مصيبت بار ترين نتايج سلطۀ ۀاضمحالل شھرھای ھندی که به علت محصوالتشان  آن ھمه شھرت داشت، از جمل

 ھا در سر تا سر ھندوستان، روابط  کاربستن ماشين بخار توسط انگليسائی و بهعلوم بريتاني. حساب نمی آمده بريتانيا ب

ّکه ھندی ھا مثل ھمۀ ملت ھای   از يک سو به سبب اين–اين دو موضوع . کشاورزی و صنايع دستی را از بين برده بود

وريات کشاورزی و شرقی، کارھای عمرانی و آبياری را به دولت مرکزی واگذار کرده بودند، يعنی مھم ترين ضر

تجارت محصوالت، و از سوی ديگر با توجه به اين امر واقع که تمام جمعيت  ھند به شکل پراکنده زندگی می کردند و 

ًتجمعاتشان را تشکيل می دادند که غالبا در کادر خانواده ) صنايع دستی(در اتحاديه ھای نيمه کشاورزی و نيمه صنعتی 

تيم، اين دو موضوع از دير باز موجب پيدايش نظام اجتماعی خاصی در ھند شده بود  ھمانطور که گف–تحقق می يافت 

م که حاکی از  ساختار روستائی بود و بر اين اساس ھر يک از اين گروه ھا و اتحاديه ئيکه دربارۀ آن می توانيم بگو

 تری در ذھنمان داشته برای آن که از اين موضوع بتوانيم تصوير روشن. ھای کوچک، ساخت و ساز مستقلی داشت

باشيم، شرح خصوصيات چنين نظام اجتماعی را می توانيم در يکی از پرونده ھای قديمی دربارۀ ھند در مجلس عوام 

  : جو کنيم  و انگليس جست

از نظر جغرافيائی، دھکده قطعه ای زمين کشاورزی و در عين حال باير است که چند ھزار متر مربع مساحت دارد، «
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ًدر آنجا غالبا کارمندان و کارکنانی را مشاھده می . اسی شبيه يک اتحاديه يا يک اتحاديۀ کليسائی عمل می کنداز نظر سي

دھد رفع می کنند  کنيم که مثل نمايندگان سنديکا به امور دھکده رسيدگی می کنند و اختالفاتی را که بين ساکنين روی می

و با توجه به عملکردی که در نفوذ . و ماليات ھا را دريافت می کنندليس را به عھده داشته وو به گونه ای خاص نقش پ

شخصی آنان مشاھده می شود و آشنائی کاملی که با موقعيت محيط اطراف و امور دھکده دارند، بنابر اين برای انجام 

کشاورزی را  فردی است که ترازنامۀ امور ١٤کارنامه نويس. نظر می رسنده چنين وظايفی با صالحيت ترين افراد ب

و ) Tailler(»تايه«سپس بايد از . کند و مسائلی را که مربوط به کشت زمين می شود به ثبت می رساند تھيه می

ّنام ببريم که عھده دار وظايف خاصی ھستند، به اين ترتيب  اولی مجموع اطالعات مربوط به ) Toti(» توتی«

منوال عھده دار امنيت مسافرانی است که بين دھکده ھا رفت و بزھکاری ھا و جنايات را جمع آوری می کند و به ھمين 

بيشتر در پيوند با امور داخلی دھکده بوده و نظارت او منحصر به برداشت ) توتی(ّوظايف دومی . آمد می کنند

نگھبانان مرزی مأمور حراست از حدود دھکده ھستند و در صورت مشاھدۀ انحرافات و . محصوالت و برآورد آن است

راھب . مأموران ديگری جريان آب مورد نياز برای کشاورزی را ھدايت می کنند. تالفات، گزارش تھيه می کننداخ

و باز ھم  . معلم مدرسه روی زمين شنی به کودکان خواندن و نوشتن می آموزد. برھمائی مراسم مذھبی را به عھده دارد

ائی که ستاره شناس است، تفاوت وجود دارد، و امثال بين راھب برھمائی که متخصص تقويم و سالنامه است و براھم

با وجود اين در برخی از مناطق . ًاين کارگزاران و کارمندان عموما دستگاه اداری دھکده را تشکيل می دھند. اينھا

ھا کشور، تعداد آنھا کاھش می يابد و ممکن است که فردی عھده دار چند وظيفۀ مختلف باشد، و در برخی ديگر تعداد آن

از قرون و اعصار بسيار قديمی ساکنان چنين دھکده ھائی به ھمين شکل ساده به . ّممکن است بيشتر از حد معمول باشد

ّو اگر سرحدات آنھا در اثر جنگ .  می کندتغييرحدود دھکده ھا به ندرت . امور حکومتی و شھرداری می پرداختند

ريبانشان را می گرفت، ولی ھمان نامھا، ھمان حدود مرزی، دچار تخريب می شد، و يا قحطی و گرسنگی و بيماری گ

سقوط حکومت ھا و تجزيۀ کشور نيز . ھمان منافع و حتا ھمان خانواده ھا در طول قرنھا در ھمان دھکده باقی می ماندند

اند، ھيچ ھيچ اختاللی در نظم عمومی آنان ايجاد نمی کرد و تا زمانی که دھکدۀ آنان کامل و دست نخورده باقی می م

  .اھميتی نداشت که چه کسی بر آنھا حکومت می کند و يا حکومت به چه کسی منتقل شده است

 ھمواره سنديکای دھکده است و به کار ١٥نمايندۀ دھکده.  اينگونه امور اقتصاد داخلی دھکده را متأثر نمی ساخت

ً مستقيما به خود او می سپارد و چنين قضاوت ادامه می دھد و در عين حال دولت مأموريت جمع آوری ماليات ھا را

و علت  چنين فاجعه ای  ساختاری است که در جامعۀ ھند به شکل گسترده در معرض فروپاشی و نابودی قرار می گيرد

ورود  نبود،  بلکه علت اصلی آن را بايد در  ماليات بگيرھا و سربازان انگليسًصرفا در خشونتبار بودن مداخالت

  .جو کرد و  جستت آزاد انگليسماشين بخار و رقاب

 چنين جوامعی که بر پايه و اساس صنايع دستی شکل گرفته بود، در نخ ريسی، پارچه بافی و کشاورزی ھماھنگی و 

مداخالت انگليس، نخريس و . ترکيبی خاص به وجود آوره بودند و به اين ترتيب بود که  استقالل خود را حفظ می کردند

د، و با از بين بردن اين جوامع کم جمعيت نيمه متمدن و نيمه بربر و با تخريب بنياد اقتصادی پارچه باف را از بين بر

  .آنان،  موجب شد که بزرگ ترين و يگانه انقالب عظيم اجتماعی که آسيا ھرگز به خود نديده بود، تحقق يابد

 اجتماعی پدر ساالر، بی آزار و با وجود اين ھر چند که از منظر احساسات انسانی، مشاھدۀ انقراض ھزاران واحد

زحمتکش و تقليل آنان به فقر و فالکت و از دست دادن سنت ھای قديمی و از دست دادن وسايل زيستی که به تمدن خود 
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ولی نبايد فراموش کنيم که ھمين جوامع روستائی شاعرانه، با . آنان اختصاص داشت، برای ما جملگی خوشايند نباشند

  . آنان، شامل يکی از عناصر بنيادی استبداد شرقی بوده استوجود ظاھر بی آزار 

چنين ساختاری  خرد انسانی را در چھار چوب تنگی به محدوديت خاصی دچار کرده  و از آن ابزاری به وجود آورده 

 ساز و ھمين ساخت و. بود که نتيجۀ آن چيزی نبود مگر فرمانبرداری از خرافات و بردگی در مقابل اصول خدشه ناپذير

و نبايد فراموش کنيم که ھمين بربرھائی . بود که آنان را از ھر تمايل بلند پروازانه و از ھر نيروی تاريخی تھی می کرد

که به شکل خودخواھانه ای به قطعه زمين حقير خود تکيه کرده بودند، در کمال آرامش به فروپاشی امپراتوری ھا نگاه 

 آنان نمی شناسيم، قتل عام مردم شھرھای بزرگ توجه آنان را به خود جلب نمی می کردند، و شقاوتھائی که نامی برای

و نبايد . کرد و از ديدگاه آنان چنين رويدادھائی در مقام سوانح طبيعی بود، ولی به اين شرط که آنان را ھدف نگيرد

ود از سوی ديگر به فراموش کنيم که چنين زندگی گياھی، در حال رکود و حقير که محصول چنين شيوۀ زندگی ب

نيروھای مخرب و کور و سرشار از توحش ميدان داده بود، به گونه ای که ميراندن جزئی از رسوم مذھبی بود و در 

 و بردگان را ١٦و باز ھم نبايد فراموش کنيم که ھمين جوامع کوچک، نشان  کاست ھا. سر تا سر ھندوستان رواج داشت

انسان را بر چنين شرايطی حاکم سازد او را تابعی از شرايط بيرونی می که  جای آنه با خود حمل می کرد، و ب

م بدوی ووضعيت اجتماعی را محصول طبيعتی خدشه ناپذير می دانست که منشأ آن را در يکی از آداب و رس. پنداشت

 از وجوه گاو) Sabbala(ميمون و ساباال) Hânuman( آنان مشاھده می کنيم که زانو زدن انسان در مقابل ھانومن

  .نمادين تحقير اشرف مخلوقات است

ّ اگر چه حقيقت اين است که انگلستان با به وجود آوردن انقالب اجتماعی در ھندوستان تنھا به نيت سود جوئی مزورانه 

پرسشی که بايد مطرح کنيم، اين است که آيا بی آن که .  اينجا نيستمسألهو به شيوۀ ابلھانه ای عمل می کرد، ولی 

  بی بنيادی در موقعيت جوامع آسيائی تحول ايجاد کند، بشريت قادر خواھد بود به سرنوشت خود تحقق ببخشد ؟انقال

انگلستان ابزار ناخودآگاه تاريخی است که به انقالب دامن زده و بنابراين ھر چند .  وگرنه، جنايات انگلستان  کدام است

  : ثل گوته بايد با شگفتی از خودمان بپرسيم که از مشاھدۀ فروپاشی جھان کھن اندوھگين باشيم، م

 چه باک اگر چنين فاجعه ای ما را در رنج غرقه کند

  زيرا که شادی ما را افزايش خواھد داد

  ١٧آيا حکومت تيمور ھزاران زندگی را از بين نبرد؟ 

  ادامه دارد
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17 Geothe, Westostlicher Diwan. An Suleika  
Sollte diese Qual uns quälen<<  
Da sie unsere Lust vermehrt 

Hat nicht Myriaden Seelen 
Timur’s Herrschaft aufgezeh       


