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 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار این اثر آن است هدیهکتابی که در دست دارید 

هرنوع  بازپخش آن هیچ ایرادی ندارد و ،ای رایگان استکه محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه

در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و  .ی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد استاستفاده

انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، 

اعالم نمایید  (sherwin_vakili@مبلغ مورد نظرتان را حساب زیر واریز کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی 

 ای از کتابها شود. این سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب یا چه رده که مایل هستید

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی

هایشان و فایل صوتی و تصویری کالسها و سخنرانیاین نویسنده نوشتارهای دیگر همچنین برای دریافت 

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانیتوانید تارنمای شخصی یا کانال تلگراممی

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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 .م۲۰۰۸نوامبر  ۲۴ -۱۳۸۷آذر  ۳شنبه 

 

اش که در ذهنم پررنگ است به ساعت ترین خاطرهکنم، قدیمیوقتی به خاطرات سفر هند فکر می

شود، وقتی در فرودگاه دوحه روی صندلی راحتی لم داده بودم و داشتم ه مربوط میپنج صبح شنبه سوم آذرما

خواندم. همان روز صبح ساعت یک بعد از نیمه شب از تهران به مقصد دهلی نو اشعار بیدل دهلوی را می

به نپال،  امبایست در آن هواپیما عوض کنم. بعد از سفر پیشینپرواز کرده بودم و دوحه ایستگاهی بود که می

ای داشتم و ی قبل برنامهکردم، و این بار بر خالف دفعهاش بود که تنها شروعش میاین دومین سفر خارجی

 دانستم که قرار است تنها باشم.می

فکر بودم. مهشید و حسام این سفر را هم مثل ماجراجویی در نپال مدیون دو دوست خوب و خوش

ی مدیریت و سازماندهی منابع انسانی. نام در زمینههردو نخبه و صاحبزن شوهری بودند فعال و پرتکاپو و 

شود ی مهمی در شهر لُکْنْهو هند برگزار میمان حسام عارف کشفی خبر داده بود که کنگرهپس از سفر نپال

 المللی در سطحی جهانی بودهای بینکه از چند نظر باب دندان من است. از طرفی یکی از بزرگترین همایش

اش بزرگترین گرفت، و از طرف دیگر محل برگزاریکه در آن راهبردهای نوین آموزش مورد بحث قرار می

 ی زمین بود، در یکی از مراکز کهن فرهنگ ایرانی در شمال هند.ی کرهمدرسه

ها و راهبردهایی که های دبیرستانی بودم و شیوهدر آن هنگام من هنوز درگیر آموزش علوم به بچه

های تیزهوشان تبدیل شده بود. برگزار ن مورد ابداع کرده بودم کم کم در ایران به هنجاری برای مدرسهدر ای

اش خوانده بودم و به تشخیص رکوردهای گینس ی مشهوری بود که پیشتر دربارهی این برنامه مدرسهکننده

ام این بود که در شهر نشد، آخرین و محکمترین دلیل هم برای رفتی دنیا محسوب میبزرگترین مدرسه
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ی ایران بسیار نامش آمده و شد که همان لکنهو بود. جایی که در تاریخهای قرون میانهای برگزار میتاریخی

از مراکز مهم فرهنگی هند بوده و هست. خود حسام و مهشید هم در این کنگره حضور داشتند و نقشی 

ی آموزش ای که پیشتر در زمینهردند که من هم بروم. مقالهکردند و دعوتم کمدیریتی هم در اجرای آن ایفا می

ی کنگره فرستادم و با شرایطی خوب قرار شد پویا نوشته بودم را به انگلیسی ترجمه کردم و به دبیرخانه

کشید میزبانم باشند و خرج و مخارج حضورم در آنجا را بدهند. خود کنگره سه چهار روز بیشتر به درازا نمی

بیشتر هدفم از این سفر گردش در هند بود، ترتیبی دادم تا حدود دو هفته را برای خودم در آنجا و من که 

 گردش کنم و بعد به کنگره بروم. 

ی مقصدم گرد آورده بودم. ی سفر نپال را پشت سر داشتم و پیشاپیش اطالعاتی دربارهاین بار تجربه

بود، کلی اطالعات مناسب به من داد و به خصوص  مادرم که خودش اهل سفر بود و هند را بارها گشته

ی قطارهای هند را از دوستانش در هند خواست که با پست برایمان فرستاد و یک کتاب راهنمای سفر نقشه

 در هند هم داشت که امانتش گرفتم. 

ی قطر روی اینطوری شد که ناگاه به خود آمدم و دیدم ساعت پنج صبح است و در فرودگاه دوحه

ام. چهار ساعتی که تا پرواز بعدی فرصت داشتم را صرف خواندن شعر بیدل کردم و حافظ. ای لم دادهدلیصن

ای پرینت ی دوست عزیزی بود را همراه داشتم و نسخهیک دیوان حافظ زیبای کوچک و نفیس که هدیه

 گرفته شده از بخشهایی از کتاب گلچین اشعار بیدل که خودم گردآورده بودم.

ام، وابالود بودم ولی از خواندن اشعار بیدل لذتی بردم خارج از وصف. چون تا جایی که دیدهکمی خ

دهد، انگار که گوهری خواندن شعر پارسی در محیطی که زبان جاری در آن پارسی نیست لذتی دوچندان می

چون در این سفر ای مخمل گذاشته باشی و زیبایی و جبروتش خالص نمایان شده باشد. درخشان را بر پارچه

ای ریخته بودم و حجم به نسبت زیادی مطلب بود زمانی به نسبت طوالنی را در خلوت خودم بودم، برنامه
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اش شعر بود و بخشی دیگر مطالب متفرقه. مثال خط هندی و سانسکریت را که قصد داشتم مرور کنم. بخشی

شد. چون یادگیری اصلی سفر حتم مربوط میخواستم یاد بگیرم، و این به وقتهای سکون و استراطی سفر می

 اش کرد. ریزیشود برنامهدهد و نمیها و چیزهای جدید رخ میبه نظرم هنگام رویارویی با ناشناخته

رسید را درش ای هم همراهم بود که خاطرات سفر و چیزهایی که به نظرم میمثل همیشه دفترچه

کردم. آن اندازهای اطرافم میهایی بود که از چشما و نقاشیهاش هم البته طراحیکردم. بخشییادداشت می

کردم بین نوشتن آن خطوط و کشیدن آن طرحها تا ی سفر هند را گشودم، هیچ فکر نمیوقتی که این دفترچه

نویسم، دوازده سال فاصله بیفتد. این فاصله البته ایرادی هم ندارد چون وقتی االن که دارم این سطرها را می

شان ارزش نقل کردن ندارند و این وقفه باعث شده بتوانم بهتر بینم بسیاریکنم میبه یادداشتهایم نگاه می حاال

های دیگرم که ها را بنویسم. به همین خاطر این سفرنامه با سفرنامهی سفرم را ببینم و تنها هماننقاط برجسته

فاوت دارد و قدری نامنظم است و گسیخته و شد تای کمتر از یک سال بعد از تجربه نوشته میدر فاصله

 جسته و گریخته.

 

مدت زمان به نسبت درازی را در فرودگاه توقف داشتم. ساعت دو و ربع بود که به قطر رسیدیم و 

صبح بود. این بود که خواه ناخواه سر حرف با این و آن باز شد. ساز و کار این  ۹:۳۰ام ساعت پرواز بعدی

هایشان های زمانی بین برنامهها و وقفهوری بود که تازه متوجه شدم مردم در فرودگاهگفتگوهای آن صبحم ط

 گذرانند. هدف عمر میکنند و بیچقدر وقت تلف می

ای ی آن روز صبحم شاید ارزش گزارش داشته باشد. چون برای خودم برنامهاین بخش از تجربه

کردم. ظاهرا در جماعت حاضر در فرودگاه جلب نظر میرفتم، داشتم و منظم از کاری به سر کاری دیگر می

هدف به در و زدند یا بیرفتند و در زمان انتظار چرت میآمدند و میدر فرودگاه فوج فوج مردم بودند که می
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کرد و من هم که دیدار با مردمی از آمد و سر حرف را باز میشان میکردند. هر از چندی یکیدیوار نگاه می

گذاشتم و تا یگر اولویت اول سفرهایم بود، همیشه با خوشحالی کاری که دستم بود را کنار میکشورهای د

 بردم. شد گپ و گفتی را پیش میجایی که می

ای بود که آخرش هم نفهمیدم اولین کسی که آن روز با او وارد صحبت شدم، مرد مسن اروپایی

زد. دیده بود ی ایبریایی انگلیسی حرف مید چون با لهجهکجایی است، اما فکر کنم اهل اسپانیا یا پرتغال بو

ام! برایش قدری ای هستم که مسلمان شدهخوانم و فکر کرده بود قرآن است و من هم اروپاییدارم حافظ می

ی ای بود و گپی کوتاه دربارهی ایرانی بودن خودم، و رند بودنِ حافظ! آدم خوب و فرهیختهتوضیح دادم درباره

 یشوت زدیم و بعد زمان پروازش رسید و رفت. دون ک

کشیدم، کردم و نقاشی میبعدش برای بیش از یک ساعت به حال خودم بودم و مشق خط هندی می

گفت آسا که میکه دومین نفر سراغم آمد و این یکی دلپذیرتر از اولی بود. زنی بود جوان و زیبا با هیکلی غول

لجزایری یا تونسی داشت، چون چشم و ابرو مشکی بود و گندمگون. فرانسوی است ولی فکر کنم یک رگ ا

اش هم تعریفی توجه او به نقاشی کشیدنم جلب شده بود و بر همین اساس سر حرف را باز کرد. انگلیسی

زد و قدری من دست و پا شکسته فرانسوی. هنرمندی نداشت و قدری او دست و پاشکسته انگلیسی حرف می

رفت. آدم شیرین و خوشایندی بود و در حین گپ با او در کنسرتی داشت به چین میبود که برای شرکت 

کُشی ملت جلب شد و بعدش که رفت قدری دقیقتر نظمهای حاکم بر این بود که توجهمان به الگوی وقت

ن چفت ی قتل اکنوی توطئهام دربارههایی یادداشت کردم که به مدل نظریماجرا را تماشا کردم و بعدتر ایده

 و بست شد.

ی عرب سعودی بودند که از یک مرد میانسال و آخریش که به نظرم از همه جالبتر بود، یک خانواده

شان هم لباس سفید بلند و دستار عربی داشتند. دیده یک مرد جوان و یک دختر بچه تشکیل شده بودند. همه
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ن خطمان باز کردند. جالب این بود که از خوانم و سر حرف را با اشاره به مشترک بودبودند شعر بیدل می

دیدند(. ها همیشه این خط را با اردو مربوط میروی خط تشخیص دادند که فارسی است )بعدتر دیدم که هندی

ام را هم آزمایشی بکنم و گفتگویمان روی ی ابتداییدر صحبت با آنها فرصتی پیش آمد که عربی آب نکشیده

جز مرد جوان که اندکی انگلیسی بلد بود، زبان دیگری جز عربی بلد نبودند، هم رفته گرم شد و گرفت. به 

کردند. من هم ها تعریف میاما خیلی دوستدار ایران بودند و قدری تعجب کردم از این که اینقدر از ایرانی

هم بخشی ی تاریخ مشترک و دیرپایمان سمیناری دادم و نتیجه گرفتم که عربستان رفتم باالی منبر و درباره

اند. البته فکر کنم از کل اند جدایمان کردههای استعمارگر غلط کردهی تمدن ایرانی است و فرنگیاز حوزه

مکالماتمان بیست سی درصد بیشترش برای طرف مقابل مفهوم نبود و دست کم از جانب موضع تمدنی من 

 قرار شد، از این حرفها استقبال کردند.اینطوری بیشتر هم به صالح بود. به هر صورت تا جایی که ارتباط بر

 

ساعت سه و نیم بعد از ظهر بود که دنگ و فنگ سوار و پیاده شدن از هواپیما ختم به خیر شد و در  

خاک دهلی نو پا به سرزمین هندوستان نهادم. شهر دهلی را مثل بیشتر شهرهای دیگر هندوستان، در اصل 

ه شاه جهان گورکانی در ای بود در کنار رود جمنا کها ساخته بودند. این شهر در ابتدای کار قصبهایرانی

.م( دورش دیوار کشید و به شهری تبدیلش کرد ۱۶۴۹تا  ۱۶۳۸خورشیدی ) ۱۰۲۸تا  ۱۰۱۷ی سالهای فاصله

ی یازده که پس از آن تا دویست سال پایتخت هندوستان و مرکز دربار گورکانی باقی ماند. در پایان این دوره

ی شهر و آباد گذاشتند. نقشهجهانل شد و نامش را شاهی ساخت و ساز، دربار گورکانی به آنجا منتقساله

ی شهرسازی و معماری ایرانی است و نام بناها و مکانهای شهری هم اغلب پارسی معماری بناها همان شیوه

 بود. 
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و  ها اشغال هند را آغاز کردند، پایتختشان را در کلکته قرار دادند که بندری نوساز بودوقتی انگلیسی 

ه به دست خودشان در شمال غربی هندوستان ساخته شده بود. دهلی در قرن نوزدهم میالدی گرانیگا

 ۱۲۳۶بزرگ سال ها بود، و به همین خاطر پس از شورش سازماندهی مقاومت هندیان در برابر انگلیسی

دهلی قدیم به ها سرکوب شد، .م( هندوستان که با خشونت و خونریزی وحشتناکی به دست انگلیسی۱۸۵۷)

 ها در جنوبش شهری تازه ساختند و آن را دهلی نو نامیدند. قدری ویران و خالی از سکنه شد که انگلیسی

مردی کمابیش دیوانه بود به نام ای که شورش هندیان را سرکوب کرد، سرداری خونخوار انگلیسی 

که در استخدام کمپانی هند شرقی بود و پس از گسترش یافتن شورش ماموریت  1جیمز جرج اسمیت نیل

یافت تا چنگالهای کمپانی را بار دیگر بر هند استوار سازد. او به بنارس لشکر کشید و گروهی از سربازان 

رحمانه اعدام کرد. بعد به را بی -دادندان همدلی نشان میاما با شورشی-هندی که در خدمت کمپانی بودند 

را « هابومی»آباد حمله کرد و شمار زیادی از مردم بیگناه را دار زد و زجرکش کرد. سربازانش به دستور او اهلل

 کشیدند و به این ترتیب روستاها یکی پس ازهایشان را به آتش میکردند و خانههایشان زندانی میدر کلبه

شد، صرف نظر از این که مردمش در شورش دخالتی کرده باشند یا نه. خشونت و دیگری خالی از سکنه می

ها در این بین چندان بود که سربازان سیک که در خدمت کمپانی هند شرقی بودند و گری انگلیسیوحشی

و در چند جنگ نامنظم  به هواداری از مردم سر به شورش برداشتندشدند، بومی این مناطق هم محسوب نمی

 ها کشتار شدند. همگی به دست انگلیسی

                      
1 James George Smith Neill 
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ان استعمارگر نیل پس از این کشتارها به سوی کانپور لشکر کشید و این جایی بود که سربازان و مامور 

غار به قتل بیها در جایی به اسم بیهای انگلیسیشان پیشاپیش در انتقامجویی از خونریزیانگلیسی و خانواده

ا را شکست ه بودند. نیل و سربازانش به کانپور حمله بردند و نانا صاحب حکمران هندی و شورشی آنجرسید

شان منطقه غالدادند و بعد از گرفتن شهر جنایتهایی هولناکی در آنجا مرتکب شدند. طوری که عمال پس از اش

شان در اور بودند و تنها بخشیشتار کردند و مردانی که جنگکها مردم محلی را خالی از سکنه شد. انگلیسی

به مسلمانان  شورش شرکت داشتند را بسته به دینی که داشتند شکنجه کردند و بعد به دار آویختند. چنان که

کردند پیش از اعدام دوختند و برهمنان را وادار میشان میخوراندند و پوست خوک بر تنبه زور خوک می

ی مسیر خونینش امهخیابانها جاری بود را بلیسند. خود نیل البته در اد خون مردمی که بر دیوارها پاشیده و بر

و دست به سمت لکنهو بز آورد و مهر ماه همان سال در خاص بازار یک هندی )که دستش درد نکند( به ا

ها اثری نداشت و همچنان یافت و به قتلش رساند. هرچند مرگ او در شدت وحشیگری باقی انگلیسی

 ها و غارتها تداوم یافت.جهکشتارها و شکن

های رایج کشتن هندیان در میانشان آید که شیوهاند بر میها ثبت کردهاز گزارشهایی که خود انگلیسی 

ریختن  به توپ بستن، داغ زدن پیاپی با آهن گداخته، خفه کردن تدریجی در چاه و رودخانه،»عبارت بوده از 

زنان و کودکان، جلوگیری از خوابیدن، ریش ریش کردن گوشت بدن فلفل در چشم و دهان و نواحی تناسلی 

ی شورشیان بودند در همان ابتدای کار در جنگ کشته خان و نانا صاحب که سرکرده بخت 2«.با چنگال، و...

دفاع و فاقد نیروی نظامی شد که بیشدند و بنابراین کشتارهای یاد شده بر مردمی غیرنظامی روا داشته می

                      
2 Mukerjhee, 1998: 175 (Mukerjhee, R. Spectre of Violence: The 1857 Kanpur Massacre, New 

Delhi 1998.). 
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ها همچنین به شکلی منظم خانه و زندگی مردم و به ویژه قصرها و معبدها و مسجدها را انگلیسی بودند.

 کردند.چاپیدند و غارت میمی

 

 

 

 

 

 در کانپور!« شهدای انگلیسی»یادمان     قوای شورشی نانا صاحب در کانپور

 

شک ها در این میان به قتل رسیدند هرگز فاش نشده است، ولی بیشمار مردمی که به دست انگلیسی

کشتار »هزاران تن و احتماال چند ده هزار تن بوده است. جالب آن که در اغلب کتابهای تاریخی وقتی سخن از 

ا مورد نظر است، و نه کشتار آید، به قتل رسیدن چند صد اروپایی در جریان شورشهبه میان می« غاربیبی

هایی که در موج اول شورشها کشتار شدند، بنای ی هندیان. امروز در محل قرارگاه انگلیسیمنظم و پردامنه

دارد. این یادمان انگلیسی این نبرد را گرامی می« شهدای»ی یادمان و تندیسی هم برپاست که یاد و خاطره

ها یا صدها هندی ی انگلیسی، دهبود که به ازای هر استعمارگر از پا افتاده ی جایی برافراشته شدهدقیقا در میانه

اند. بعد از استقالل هند تنها کاری که در این مورد کردند آن بود که تندیس به شکلی فجیع به قتل رسیده

 غار برداشتند و به کلیسایی در همان نزدیکی منتقلش کردند.بییادمان را از وسط میدان بی

ها در عمل یک .م(، انگلیسی۱۸۵۷) ۱۲۳۶خالصه آن که در جریان شورش هندوستان در سال  

کشی سازمان یافته و پردامنه را در هند شمالی به انجام رساندند. دلیری هندیان شورشی در این میان نسل
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پیروزی نیروهای ی چندانی نداشت و شکلهای ابتدایی مسلسل که به تازگی اختراع شده بود، هر بار به فایده

ها و پیروان ادیان دیگر انجامید.  اغلب شورشیان مسلمان بودند و همواره از یاری هندوها و سیکانگلیسی می

هایشان را به پارسی منتشر ها و بیانیهشان هم پارسی بود. یعنی اعالمیهشدند و زبان رسمیبرخوردار می

گفتند، و نام جنگاورانشان هم با پارسی با هم سخن می دند،کردند و سربازانشان که از اقوام گوناگون بومی

 به زبان انگلیسی هم وارد شد.  sepoyی واژهبود که به صورت وام« سپاهی»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شوند.ها به توپ بسته شده و به این شکل اعدام میدست انگلیسی.م( از هندیانی که به ۱۸۸۴نقاشی واسیلی وِرِشچاگین )در 

 

نگاران انگلیسی همواره در مبهم و نامعلوم ساختن شمار قربانیان هندی در این جریان تاریخ

دهد که در جریان این شورش بین شش تا چهل هزار اروپایی به قتل رسیدند ها نشان میاند، اما دادهکوشیده
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کم هشتصد هزار نفر از هندیان به دست قوای کمپانی هند شرقی کشته شدند و احتماال بین  و در مقابل دست

یک تا دو میلیون تن دیگر هم با ایجاد قحطی مصنوعی به دست استعمارگران از گرسنگی و بیماری تلف 

صد هزار نفرشان ها تنها در اوده صد و پنجاه هزار نفر را به طور مستقیم به قتل رساندند که شدند. انگلیسی

ی توپ و شلیک زن و بچه و پیران و مردم غیرنظامی بودند. به توپ بستن، یعنی نهادن زندانیان در برابر لوله

نسبت داده شده، هیچ ارتباطی با گورکانیان « حاکمان مغول هند»اش، که در کتابهای پرتحریف تاریخی به کردن

ی انگلیسی است که در این دوران به عنوان روشی محبوب برای )که ایرانی بودند و نه مغول( ندارد، و ابداع

شد. به لحاظ آماری تقریبا همان کسانی که در هند با این زجرکش کردن سرداران هندی به کار گرفته می

اند و چنین شکلی از اعدام خارج از این دامنه بسیار نادر و جسته ها بودهاند، زندانی انگلیسیروش اعدام شده

 خته توسط هندیان یا گورکانیان به کار گرفته شده است.و گری

 

 

 

 

 

 

 

 به توپ بستن هندیان در گراوری انگلیسی مربوط به زمان سرکوب شورشهاراست( 

 ای انگلیسیبازنمایی کشتار هندیان در روزنامهچپ( 
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و مردمش در جریان این کشتارها بود که دهلی در مقام کانون شورشها یکسره متالشی و ویران شد 

ی قدیمی ضرورت یافت. به شدت آسیب دیدند، و به این ترتیب ساخته شدن دهلی نو در کنار شهر ویرانه

ها، کنترل اقتصاد و فرهنگ هم با کشتار منظم نخبگان مسلمان از دست پیروان این دین خارج شد. انگلیسی

اقتصادی و فرهنگی را به نمایندگی از ی امور تر بودند را برکشیدند تا ادارهتر و مطیعهندوها که بدوی

استعمارگران بر عهده بگیرند، که البته ایشان نیز هرگز در این کار کامیاب نشدند و مسلمانان همچنان حضور 

بانفوذ خود را حفظ کردند. اما در شهرهایی مثل دهلی که مسلمانانش به کلی کشتار و تار و مار شدند، چنین 

 خ داد.ای به واقع رانتقال دینی

من در این شهر نوساز از هواپیما پیاده شده بودم. شهری بسیار شلوغ، بسیار کثیف، و بسیار نادلچسب 

ای را برگزیده هایی تاریخی از این دست بود که چنین سبک زندگیکه مردمش شاید به خاطر از یاد بردن داده

ای که در کتابها و زیبا و باشکوه و پاکیزهآوردند. آنچه آنجا دیدم یکسره با شهر دهلی بودند و تاب می

داد که آمدن و رفتن استعمارگران های قدیمی خوانده بودم ناسازگار بود و تا حدودی نشان میسفرنامه

 انگلیسی هندوستان را از کجا به کجا کشانده است.

تین بار با انحطاط ای گرفتم و گفتم مرا به ایستگاه قطار برساند و اینجا بود که برای نخسزود تاکسی

های هندی هم روبرو شدم. راننده مدتی مرا در خیابانها گرداند و بعد به این بهانه که باید چیزی «من»اخالقی 

کشد، جلوی یک آژانس مسافرتی درب و داغان نگه ای بیشتر کارش طول نمیرا به فامیلش بدهد و دقیقه

بیرون آمدند و مرا دعوت کردند که بنشینم و شربتی  ای بعد دو سه نفر از آنجاداشت و داخلش شد. لحظه

ای شرح دادن این که راه رسیدن به ایستگاه ی هندوانهبخورم و در ضمن شروع کردند با انگلیسی فرسوده

توانند راهنمایی الیق و دلیر برایم های مورد نظرم چقدر صعب و دشوار است و این که میقطار و خرید بلیت

 خوان گذرناپذیر را با اطمینان خاطر طی کنم. راه مهیب و هفتجور کنند تا این 
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بری است و این هم روشن بود که آن مردک چاپلوس که مرا به اینجا روشن بود که قصدشان گوش

تاخته تا مرا به این دار و ربط پیش میکشانده بود، به جای حرکت در راستای ایستگاه قطار در جهتی بی

. چون هوای بیرون گرم بود و کمی کالفه شده بودم، اولش خودم را به خنگی زدم و بر برساندی جیبدسته

ی مفصلی خوردم. بعد فکر کردم فرصتی گذاشتم پذیرایی تمامی بکنند و زیر پنکه نشستم و شربت و میوه

برایم بلیت  بهشان بدهم و اسم چند تا از شهرهایی که قرار بود اول به آنجاها سر بزنم را دادم تا ببینم چطور

خواهند این کار را بکنند، و روشن کنند. دیدم دستی و با نگاه کردن به نقشه و کتابهای مرجع راهنما میپیدا می

 شد که اینکاره نیستند. 

در این بین البته اطالعات خوبی هم دستگیرم شد. چون به شدت هشدار دادند که به شهر بنارس 

ا جلویم باز کرد و خبر داد که همان روزی که وارد دهلی شده بودم، در ای رشان روزنامهنزدیک نشوند. یکی

اند. دلیلش هم درگیری مسلمانها و ی زیادی کشته و مجروح شدهبنارس سه انفجار بزرگ رخ داده و عده

گذاشتند. مثال آن روز صبح ده نفر کشته شده بودند و هندوها بوده که نوبتی در مراکز دینی همدیگر بمب می

 اند. نفر هم زخمی شده ۹۰نفر باال رفته و  ۱۶عدتر از رادیو شنیدم که شمار قربانیان تا ب

شان آمد. پس وقتی در مورد کالشیاین اطالعات مفید بود، اما با اتالف وقت داشت به دست می

ن را برداشتم شاام را برداشتم. کارت آژانسام را برداشتم و نقاب خنگوالنهخاطرجمع شدم، بلند شدم و کوله

و گفتم دو راه دارند، یا به خاطر تلف کردن وقتم با نیمی از قیمتی که طی کرده بودیم فوری مرا به ایستگاه 

کنم. جالب آن شان هم شکایت میگیرم و از آژانسروم و تاکسی دیگری میرسانند، یا این که خودم میمی

ای از داد که در بنارس زنجیرهکرد و خبر میمی که وقتی آنجا نشسته بودم، تلویزیون داشت اخبار پخش

ها انجام شده و در همان ساعتها سه بمب ترکیده و ده نفر را کشته و چند ده نفر را زخمی کرده گذاریبمب

ای که است. علتش هم درگیری مسلمانها و هندوها بود که سر مسجد بابری با هم درگیر شده بودند. تا لحظه



17 

 

کردند اروپایی هستم و خرپول. وقتی لوح فکر میمق بر صورتم بود، هندوهای سادهنقاب یک توریست اح

برداری انجام شد و یک دفعه آن رویم را دیدند، بد ندیدم که قدری هم بترسانمشان و یک دفعه مراسم نقاب

ین وسطهای حرفم گفتم که در ضمن ایرانی و مسلمان هستم و قطعا دوستانم در دهلی از دیدن کالشی ا

 آژانس خیلی ناراحت خواهند شد.

خواستند ی خشن که تا این لحظه با نیمی چاپلوسی و نیم تهدید میخالصه آن که آن دار و دسته 

ام کنند، با ترس و وحشت به دست و پا افتادند و یک ماشین بهتر جور کردند و با سرعتی چشمگیر مرا تلکه

اش همان کسی بود که ماشین را گرفتند و دفع خطر کردند. رانندهبه ایستگاه قطار رساندند و نیم بهای کرایه 

ی اول بار مرا در فرودگاه تور کرده بود و در راه هم برای این که تنبیهی شده باشد شروع کردم از تاریخ حمله

محمود غزنوی و نادرشاه به هند داستانهای عجیب و غریب و وحشتناکی تعریف کردن از این که سرنوشت 

 کنند چقدر وحشتناک بوده است.ی که در هند به ایرانیها خیانت میآنهای

ای دولتی ادارهنام داشت و  هامرکز توریستاش را داده بود، گشتم و مادرم نشانیجایی که دنبالش می

واقع ایستگاه قطار در کنار مهمترینش چند جا به این اسم داشت که هلی نو د بود برای راهنمایی جهانگردان.

سه طبقه که معلوم و بزرگ انی ن بود. ساختمارانی خودماتوبوسی پایانهاز دور شبیه البته . ایستگاه بود شده

های نسبتاً بریهای وسیع و گچن فضاهای نسبتاً بزرگ، پنجرهابا هم ،ساخته شده انگلیس دوره استعماردر بود 

روی در و دیوار. همه جا از انبوه جمعیت پر بود. مردم همه الغر، کوتاه قامت  یفرو ریختهفرسوده و  یساده

شان تراژیک ضع مالیومعلوم بود با آن که  .باریددر و دیوار میسر و رویشان بر فقر از  ند وو سیاه چرده بود

  د و کمیک!همه شاد و خوشحال بودناما  است،
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، معموالً دزدنحرف می ررسید و افرادی که با همدیگیصدای موسیقی به گوش می عالم چهار گوشهاز 

خیلی رسمی گرفت و هندی دیگر جلویم را ایستگاه قطار یک ی ساختمان در آستانه. بر لب داشتند ایخنده

آشتتکارا با یک بخرم. را باید یک بلیط خاصتتی  ، و قبلشمونم وارد ایستتتگاه شتتاتواالن نمیاطالع داد که 

بُر دیگر رویارو شتتتده بودم و برخورد اولی هم هوشتتتیارم کرده بود. اما باز خودم را زدم به خنگی و گوش

سیدم که  ست و بلیط آن پر شمی باید از کجا تهیهدیگر چند ا سی اش کرد؟ در این حین چ گرداندم ببینم پلی

خیلی آژانس ی یک روبرویکه بعله، در خیابان شتتود یا نه. شتتروع کرد به تبلیغ چیزی در آن اطراف پیدا می

صف قیمت می ست و آنجا بلیتها را هم به ن سافرتی ا شت با حرارت برایم معتبر م شند. همانطور که دا فرو

ضیح می ستگاه قطار بیرون میتو شمم به دو پلیس خورد که از ای آمدند. بازوی یارو را گرفتن و گفتم داد، چ

 ها پا گذاشت به فرار!زده، که مثل صاعقه«بپرسیم بیا بریم از این پلیسها هم»

واقعا قصد دستگیری کسی را نداشتم و این کار را بیشتر برای این کردم که ببینم کالشهای هندی چقدر 

ساب می شان ح سهای شتند. دو تا آدم برند، که دیدم میاز پلی برند! آن دو تا پلیس البته اینقدرها هم ترس ندا

ها ی هندیشان رد شدم و مثل همهکوچولو و خپل خوشحال بودند که سر راه وارد شدنم به ایستگاه از کنار

 لبخندی زدند و سری تکان دادند. 

سیار غم شوند. طوری که این نکته برایم ب شده مردم تا این پایه دروغگو  انگیز بود که فقر در هند باعث 

در ایستتتگاه گفتند. بافتند و دروغ میعین آب خوردن و حتا جاهایی که دلیلی نداشتتت هم چرند به هم می

وارد وقتی یافتمش و گشتتتم.  !(Tourist Center)به زبان ستتلیس هندی: ه دنبال مرکز توریستتتی  قطار ب

سه چهار نفر  ،شدم شدم که به نظر هندی برای اولین بار با  شندمیروبرو  ستگو با ی همدلبا دقت و . آمد را

ضیحم درباره شتم را تو سیر پر پیچ و خمی که در ذهن دا شه شنیدند و مراکزی که  ی م شانروی نق شان ن
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گفتم و به های تقریبی ماندنم در آن شتتهرها را هم مید. در هر مورد زمانوارد کردن یکامپیوتردر  را دادممی

اش هم این ترتیب نام و نشتتان چندین بلیت را برایم در آوردند که برای کل ستتفرم کافی بود، و البته هزینه

شمگیر بود. هرکدام سئول یک کار بچ ستگاهشان هم م آورد و دیگری زمانهای ها را در میود. یکی جای ای

 گشت.ها برای آمد و شد به شهرها میپرسید و در کامپیوترش دنبال بهترین گزینهام را میتوقف

هاست. خوشرو و مهربان در نهایت یک دختر جوان و تو دل بروی هندی آمد و گفت مسئول گرفتن بلیت

ی سفرم را دید اولش به شوخی و بعدش کم کم به کرد. وقتی برنامهحبت میرا هم روان ص بود و انگلیسی

ام را طوری چیده بودم کنم! چون برنامهطور جدی شک کرد که نکند دارم از دست کسی یا گروهی فرار می

کردم و برخی مناطق را ای را طی میکه شبها در قطار بخوابم و بنابراین هر شب مسافت به نسبت طوالنی

 کردم! گزاگ طی میزی

کنم کرد شوخی میکرد. چون اولش فکر میوودی زیاد نگاه میای بالیخالصه که انگار فیلمهای حادثه

خواهم همین مسیر را بروم، و مسیرم واقعا اینطوری نیست. بعدش وقتی باالخره متقاعد شدکه واقعا می

که ماجرایم را برایش  کردکرد به پلیس مراجعه کنم و کمک بگیرم! خودش هم اصرار میهمچنان توصیه می

 بگویم شاید بتواند کمکم کند. اما متاسفانه ماجرای خاصی نداشتم که بشود از کمکش استفاده کنم! 

ی ها برایم گرفت که قرار بود طی دو هفتهای از بلیتنگرانی زنجیرهخالصه با مهربانی و قدری هم دل

آور بود، این دختر خانم اولی فرومایه و چندشی آینده مرا از شهری به شهری برساند. هرچه آن راننده

ها را تعدیل کرد. بعدش هم کارش را ام از هندیباشخصیت و درستکار بود و تا حدودی تصویر منفی اولیه

وقت گذاشت و کل مسیرها را روی نقشه نشانم داد و  -و حتا قدری بیشتر! –ی تمام ول کرد و با حوصله

ی فرانسوی که بیشترشان سالخورده ترابری را برایم نوشت. یک دار و دستهها و جاهای مهم اسم ایستگاه

ی آن بودند در صف ورود به مرکز توریستی پشت سرم بودند که کم کم سر و صدایشان به خاطر حوصله
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مان به پایان رسید و به شکلی کامال توجیه شده از آنجا بیرون دختر خانم در آمد و در نتیجه زمان مصاحبت

 م.آمد

قبل از بیرون آمدن البته دقایقی در همان مرکز جهانگری نشتتتستتتتم، و در همان مدت کوتاه از دستتتت 

ی از کشتتورها توریستتتزیادی تعداد جهانگردان به تنگ آمدم. مرکز توریستتتی چند اتاک کوچک بود که 

فرستتوده و رنگ و  -ها!و تا حدودی خودِ توریستتت-اش اثاثیه یهمهند. اتاقها و بودگوناگون در آن چپیده 

شانی که . ندرو رفته بود شان به آن ن شستم و قدرن ستراحت کردم،  یمبلی که روش ن قژقژ با هر تکان بدنم ا

 کرد. صدا می

سته بودن م یه زوج جوان ایتالیایییروبرو ش سی زبان و با  دن و  دباز کردن اسر حرف رآمیزی فاجعهانگلی

ضیح بد دتالش کردن سر هنوز جیب. معلوم بود که اندهند آمدهبرای دیدن دهلی نو به چرا که  هندتو برهای 

شان نکرده شرافت و پرهیزگاری هندیکوچه تور شدارهایی ها حرف میاند و یک دم از  زدند. اندرزها و ه

 مان ختم شد. سر و تهفتگوی بیکه دادم را هم با بدبینی و ناباوری شنیدند. خوشبختانه زود رفتند و گ

شان را گرفت یک جوان دیگری اما  شد که جای سوی معلوم  ست فران سی را خیلی راحت  ا همو انگلی

را بنارس  برها این یکی اصتترار داشتتت که حتما بروم. بر عکس برادران مستتلمان آژانس جیبزدحرف می

شهر از کجاها میدر این مورد  زدهخیلی هیجان ببینم، و سوطی داد که در آن  شود حشیش اعالی توضیح مب

استتتتعداد بود. ی مخاطب کمهحالت چهراش خوب بود، در خواندن هرچقدر هم انگلیستتتی !تهیه کردارزان 

داد. برای این که موضتوع را عوض کنم از بنارستی شترح می ی حشتیشچون همچنان با آب و تاب درباره

سه و آب و هوای پ سیدم. امافران ساندکی وقتی دید  اریس و این حرفها پر زد روی آن کانال و بلدم،  ویفران

 داد. کننده توضیحاتی اقناعم یبراباکیفیت در مورد موهبت خرید حشیش این بار با زبان فرانسوی 
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، دو پا که داشتتتم و دو پای دیگر هم قرض کردم و از مرکز جهانگردی خستتتگی در کردمقدری وقتی 

ن ایک خیابدر امعاء و احشاء درست روبروی ایستگاه قطار یک بازار نسبتاً بزرگ بود که فرار کردم. ایستگاه 

مه میپر پیچ و خم باریک و طوالنی و  رفتم آنجا زد. موج میداخلش انبوه جمعیت یافت. طبق معمول ادا

الی هگاهی الب شتتد. گاهداشتتت خنک میهم هوا شتتدیم، گردشتتی کردم و چون کم کم به عصتتر نزدیک می

شمم به جمعیت  ست اروپایی چ شافتاد میچهار پنج توری سر و گردن از جمعیت تیره رنگ اطراف ن اکه یه 

سط و  در بودنتبلند شندگان دورهحلقهتو شده بودند.گرد ای از گداها و فرو صره  جلوتر که رفتم توازن  محا

جمعیتی تغییر کرد و بازار شتتلوغ به فضتتای ستتورآلی تبدیل شتتد که نیمی از جمعیتش توریستتت بود و نیم 

شنده و خریداری هم می سطها تک و توک فرو شیه رانده دیگرش گدا، و آن و شد پیدا کرد که کامال به حا

 شده بودند!

کرد و به این ترتیب چهار پنج اولین قطارم ساعت نُه و نیم شب از همین ایستگاه قطار حرکت می 

دارند مشخص  یمردم دو دستهساعتی برای گردش در شهر فرصت داشتم. چرخی در بازار دادم و دریافتم که 

، ددادنن میاسر تکم که با دیدن دن و خوشحالی بودنان مردم محلی مهربابیشترشکه کامال از هم متمایزند. 

ن ابه چه دردشآخرش نفهمیدم که  د،پرسیدنمی او اسمم رآمدند میجلو هم ا هگاهی وقتو ، دکردنسالم می

ی یک میلیارد نفری اهالی خیلی بعید بود در تودهو  درفتنو می دکشیدنمی ار انخورد چون بعدش راهشمی

 دهد!مان روی بار دیگر برخوردی میان

کردن به عنوان راهنما یا مترجم تالش می شاند. برخیگدا بودن تعارف، خیلی بیجمعیتبخش دیگری از 

ها در بیایند، و اینها گداهای باکالس و بورژوا بودند که تا حدودی خارجیاستخدام به یا چیزهای دیگری 

تشکیل شده  های کوچولوبچهلشکری از از ی پرولتاریای گدا هم داشتند که یک توده. دانستندهم می انگلیسی
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ش به سانسکریت یروکه  دفروختنهای کوچکی مین بود و کارتزان آویادماغشاغلب محتویات که  بود

 .رسید خیلی اثرگذار باشد، که با توجه به وضعیت خودشان به نظر نمیدعاهایی نوشته شده بود

پرس و جو اطراف آن آثار باستانی ی دربارهراه چند پلیس دیدم و در و چند ساعتی گشتم برای  ابازار ر

سعی می یهای هندی برخالف بقیه. پلیسکردم شن به نظر بیرند مقداردکمردم  های . معموالً لباسایندی خ

ستای خشونت گیو تقریباً هم یدندپوشتر و تمیز خاکی رنگی می شته بودندسبیل گرایی نمادین، در را . گذا

ن اانداخت. بیشترشهای هندی قدیمی مییاد فیلممرا که بر سر داشتند  -گاه سبز-های کجی کالهشان برخی

ی کرد. با این همه پشتتت ستتتارهادبانه جلوه میشتتتند که حملش قدری بیدستتت دادر باتوم بزرگ هم  یک

از چه کاری  هاباتومآن  نم باادنمیشتتتان قلبی طالیی داشتتتتند و به قدری مالیم و خجول بودند که حلبی

شان بر می ست شانی پرسیدمهاپلیسآن . آیدد شان ن شده بودند خیلی  یی که از از این که با آنها وارد صحبت 

طوری با اصرار مرا بردند که تا وسطهای کار . دعوت کردندن امقر خودشرا به هیجان مشدند و با  خوشحال

 شان است؟از رفتار دوستانهاند، یا بخشی تردید داشتم که بازداشتم کرده

تعداد داخلش بود که  ایقدیمیو ن کوچک اساختمقرارداشت و ایستگاه قطار قرارگاه پلیس کنار همان 

کردند، که به صحبت میو فقط هندی  دانگلیسی درست بلد نبودنبیشترشان . لولیدنددر هم میزیادی پلیس 

شنا و مفهوم بود. چون نیمی از کلماتش سی. برای همین هم  شکل عجیبی آ سی بود و نیمی دیگر فار انگلی

 زنم!یک دفعه به خودم آمدم و دیدیم دارم با پلیسها هندی حرف می

رفتند و با باتومها افراشته مرا به قرارگاه بردند، انگلیسی درست ام که دو طرفم قدم رو میدو دوست تازه

المللی را دستتتتگیر ایجاد کردند که انگار جنایتکاری بینو درمانی بلد نبودند و برای همین این ابهام را برایم 

ست به اتاک رئیس پلیس بردند و یکیکرده شدیم مرا یک را سها  ساختمان پلی شان اند. اما بعدش که وارد 
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شتتتربت عجیب و غریبی هم برایم آورد که فکر کنم داخلش فلفل و زنجفیل ریخته بودند! باالخره آنجا بود 

 شان هستم و نه زندانی.انکه خاطرجمع شدم مهم

ی بناهای تاریخی آن اطراف اطالعات خوبی در زد و دربارهرئیس پلیس به روانی انگلیستتتی حرف می

معبد قدیمی هم یک معبد قدیمی الکشمی و هم گفت جایی هست به اسم دورگاماندیر که اختیارم گذاشت. 

با تاریک اشتباهی که کرد این بود که گوشزد نکرد که معبدها شد و کم داشت تاریک می. هوا کمداردبودایی 

  کنند!تعطیل میهوا  نشد

شربتی خوردم و گپی با رئیس پلیس زدم، در حالی که اتاک از  ستم و  ش شکل یک ربعی آنجا ن به این 

شترشان انگلیسی نمی شده بود که بی سر در نمیتعداد زیادی پلیس پر  ستند و آشکارا  گوی ما آوردند گفتدان

شان شکفت و مدتی ایرانی ایرانی کردند و این شان گل از گلی چیست. وقتی گفتم ایرانی هستم همهدرباره

ها را به دهد دولتمردان کوشای ما هنوز تا این سال موفق نشده بودند آبروی ایرانیشاهدی است که نشان می

. ندگرفتبرایم ریکشتتتا ام همراهم آمدند و یک طور کامل در هند بر باد بدهند. بعد هم خیلی با عزت و احتر

کرد که انگار از طرف ملکه ویکتوریا برای بازرستتتی از ی ریکشتتتا هم تا آخرش طوری برخورد میراننده

 ام.کیفیت خدمات ریکشاهای دهلی آنجا آمده

شتتتود و فراوان یافت میهم و هندوچین خاور دور در که استتتت  خاصتتتیی هم پدیدهاین ریکشتتتا 

شگری. اش به نظرم در ابتدای کار نتیجهیفراوان صنعت گرد ستعمار بوده و در انتهای کار پیامد  سخهی ا  ین

سیلهش اهندی شگفتی ترابری و شاانگیزجذاب و  ست و هم تما شدن بر آن هم فال ا سوار  ست که  . ی ا

، و شدکشیده می، ددویدنتوسط آدمهایی که می هاکه قدیماست سبک  یریکشا یک در واقع گاری دوچرخه

اما به . در چین تا چند ستتال بعدش که من گذرم به آن ستتو افتاد، هنوز ریکشتتاهای انستتانی وجود داشتتت
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، خوشایند نیستود شاصوالً نشستن روی ابزاری که توسط یک انسان کشیده میسرعت منسوخ شد چون 

  ی فخرفروشی!ن رسیدهمگر آن که فرنگی استعمارگر متکبر و ابلهی باشی، یا بومی تازه به دورا

شتند عضو یکی از این دو طبقه باشند،   ی ریکشاهایک دوچرخه به جلوچون خیلی از مردم دوست ندا

دیگری هم های راند. نمونهزد و ریکشا را اینطوری میآن راننده به جای دویدن پدال میو  ه بودنداضافه کرد

داشتتت که راننده را از کوچک  یراضتتهقو به جای دوچرخه، یک موتور شتتد نامیده میکه موتوریکشتتا بود 

گرفته بودند. یکی از این موتوریکشاها تمام بگذارند برای  ها برای این که سنگپلیس. کردپدال زدن فارغ می

سرعت م هخواگفتم می به راننده شترین  شترین برم دورگاماندیر. او هم با بی ند چراه افتاد و به سرعت با بی

 دقیقه بعد مرا به مقصد رساند. آنجا بود که مندیربیرال را دیدم.

معبد )مَندیر( بیرال در جایگاهی مرکزی و پر رفت و آمد از دهلی نو واقع شده و بنایی باشکوه و  

اند تا آن را باستانی و کهن بنمایند. اما حقیقتش آن است که ساختمانی کامال زیباست که تالش فراوانی کرده

ن ثروتمند بیرال در اوایل قرن هایی است که خاندامدرن و نوساز است. این معبد یکی از زنجیره پرستشگاه

 بیستم میالدی در هند ساختند و کوشیدند به کمکش هویت هندویی مردم را تقویت کنند. 

های خویشاوندی مهم و نامدار هند است که برای فهم فرهنگ عمومی خاندان بیرال یکی از شبکه 

به گروه قومی مَرواری تعلق دارد که یکی  ی گستردهشان آشنا بود. این خانوادهامروز هندیان، باید با تاریخچه

ی غربی زبانهای ی زبان گجراتی قدیم است و به شاخهاز قومهای مهم راجستان است. زبان مرواری که ادامه

اش گجراتی و مرواری است. خود هند و ایرانی تعلق دارد، چند زبان را از دل خود بیرون زاده که مهمترین

دانند. در ابتدای کار خاندان بیرال شان میگویند راجستانی و مرواری را اسم قومن میشااین مردم البته به زبان

ها پایشان به گروهی از تاجران در این قوم بودند که به کاست بازرگانان )وَیْشیَه( تعلق داشتند. وقتی انگلیسی
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ها ارتباطی دوستانه برقرار نگیهند باز شد و استعمار این سرزمین را آغاز کردند، یکی از گروههایی که با فر

های اصلی شان تبدیل شدند، همین خاندان بیرال بودند. به همین خاطر هم پایگاهکردند و به کارگزار تجارتی

این خانواده در حال حاضر بیشتر در مراکز قدیم استعمار انگلیس یعنی شهرهای کلکته و مدرس و بمبئی قرار 

 دارد، و نه در خود راجستان.

ندان بیرال به همراه خاندان زرتشتی تاتا در دوران حاکمیت استعمارگران در هند قدرت گرفتند و خا 

ی دوم قرن نوزدهم میالدی به نیرومند شدند و به غولهایی اقتصادی دگردیسی پیدا کردند. بیرالها در نیمه

زدایی خود را آغاز کردند، سیزدایی و پارها سیاست ایرانیتدریج ثروتمند و نیرومند شدند و وقتی انگلیسی

سازی مدرن را بر عهده گرفتند. هرچند برخی از اعضای این خاندان بودند که پشتیبانی مالی از طرحهای هویت

های استعمارگران به هایی مدیریتی برای اجرای برنامهپا و واسطهتا پایان قرن نوزدهم همچنان کاسبانی خرده

 آمدند.حساب می

از ورود استعمارگران انگلیسی هویت جمعی خود را زیر چتر هویت ایرانی تعریف هندیان تا پیش 

شان هم پارسی بود. یعنی وقتی دو هندی شان پادشاهی گورکانی بود و زبان رسمیکردند و مهمترین دولتمی

 گفتند. عناصررسیدند، به زبان پارسی با هم سخن میاز شمال و جنوب )مثال دهلی و دکن( به هم می

کند، در آن زمان وجود نداشت. یعنی زبان و سازی که امروز کشور هند و هویت هندی را تعیین میهویت

ی کوچکی در شمال هند بود، و دین هندویی خط سانسکریت یکی از زبانهای کهن و مذهبی رایج در منطقه

یار متنوع و غنی از ادیان ای واگرا و بسی امروزی وجود نداشت و خوشههم به شکل متمرکز و سازمان یافته

تبار شکوفا شده و نویسا گشته بود و در برخی از ی حمایت دولتهای روادار ایرانیمحلی بود که زیر سایه

 شد. های متنوع و گوناگون دین رسمی محسوب میدولتهای محلی در همان نسخه
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رابر خود یافتند، هویت ها بر هند مستولی شدند، مهمترین نیروی مقاومتی که در بوقتی انگلیسی 

شان در شمال ریشه دهد که تقریبا همهها نشان میایرانی بود. مرور شورشهای بزرگ هندیان در برابر انگلیسی

اش هم پذیرفت و اغلب جنگاوران اصلیداشتند و با تکیه به زبان پارسی و بافت هویتی ایرانی انجام می

ا این مشکل عالوه بر سرکوب وحشتناک شورشها و کشتارهای ها برای رویارویی بمسلمان بودند. انگلیسی

شان را هم طراحی و پیاده کردند ای برای مسخ هویتای که از هندیان کردند، برنامهباورنکردنی و وحشیانه

کنی خط و زبان پارسی بود. کاری که بسیار دشوار و با ضرب و زور زیاد انجام مهمش ریشه که یک رکن

گر این برنامه سازماندهی مجدد دین هندویی بود به شکلی که بتواند به رقیبی در برابر دین پذیرفت. رکن دی

 اسالم تبدیل شود. 

ای از معبدهای باشکوه را ی دوم بسیار فعال بودند و زنجیرهخاندان بیرال به خصوص در این شاخه

در برابر استعمارگران نشان در همان مراکزی که بیشترین مقاومت فرهنگی را –در شهرهای شمالی هند 

باغ، جیپور و پَتنه معبدهای نو، بنارس، کانپور، بوپال، حیدرآباد، کلکته، علی تاسیس کردند. در دهلی -دادمی

ای یکدست و هایی فرهنگی نسخهتوان دید که همگی مثل ماشینزیبای ساخته شده توسط این خاندان را می

 کنند.تعریف می« هندو»را به صورت « هندی»کنند و تبلیغ میاستانده شده از دین مدرن هندویی را 

بنیانگذار امپراتوری مالی خاندان بیرال در اصل مردی بود به اسم گانشیام داس بیرال که همزمان با  

وطنانش در کار تمهید استقالل از انگلستان و راندن جنگ جهانی اول، در همان حال و هوایی که بیشتر هم

برای ارتش انگلیس را بر عهده « گونی»بودند، به خدمت امپراتوری بریتانیا در آمد و تولید استعمارگران 

های بزرگ ساخته شده از الیاف گیاهی آشنا شده بودند و از آن ها در این هنگام تازه با کیسهگرفت. انگلیسی

هم در  gunny bagنگلیسی ی ابندی مهمات و تجهیزات سربازانشان بسیار استفاده کردند و کلمهبرای بسته

واژه وارد زبان انگلیسی شد. از همین جا عروج خاندان بیرال آغاز شد و وقتی همین حدود به صورت وام
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ها خودروسازی انگلیسیای از جنگ جهانی دوم شروع شد، شرکت خودروسازی هندوستان که در واقع شعبه

برای مقاصد جنگی بود به دست این خاندان تاسیس شد و بعدتر در حدود زمان استقالل هند شرکتهای تولید 

 آلومینیم نیز بدان افزوده شد.

اش سودمند است آن که همین خاندان بیرال که پیوندهایش با ارتش انگلیس یکی از نکاتی که دانستن 

و نیروهای استعمارگر روشن و عریان است، در ضمن حامی مالی اصلی گاندی هم بود و سیستم تبلیغاتی 

پشتیبانی مالی این عظیمی که مهاتما گاندی به راه انداخت و کیش شخصیتی که برای خود پدید آورد، بدون 

ی مرکزی بازتعریف دین هندویی و مدرن شدن این شد. همچنین دانشگاه بنارس که هستهخاندان ممکن نمی

 آیین بود هم با پول اعضای این خاندان تاسیس شد. 

پروردگان مادان موهَن ماالویا که بنیانگذار و اولین رئیس دانشگاه بنارس بود مانند گاندی از نمک

شد و این مبلغان عدم خشونت دان بود و طبیعی بود که به لحاظ سیاسی هم مرید گاندی محسوب میاین خان

گرفتند طلبِ صریحتر و جسورتر هندی قرار میو نرمخویی و رام زیستن همگی در مقابل جریانهای استقالل

 شان از هند بودند. ها و راندنکه خواهان شورش بر انگلیسی

از این خاندان و تقدیس عملکردشان محبتهای مالی این کارگزاران را جبران  گاندی هم با جانبداری

رایان در دهلی که جوگال کیشور بیرال بنایش نهادند، به دست گاندی افتتاح کرد. چندان که معبد الکشمیمی

ر ی جالب توجه دیگشده است، و این همه در زمان حاکمیت دولت استعماری انگلیس انجام پذیرفت. نکته

شان به ها در حدود زمان جنگ جهانی دوم شروع کردند به واسپاری شرکتهای صنعتیآن که وقتی انگلیسی

شدند. باز شاید های وفادار و مطیع، خاندان بیرال یکی از نامزدهای محبوب استعمارگران محسوب میهندی

گاندی به راه انداخته بود، در واقع  اجتماعی سْوارِش کهشبه-مذهبیاین نکته را بسیاری ندانند که جریان شبه

کرد. دستاورد اصلی موجی تبلیغاتی بود که این واسپاری استعمارگرانه را به امری ملی و آزادیبخش حمل می
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ها پیشاپیش در هند تاسیس کرده بودند و کم کم مدیریتش جریان سوارش آن بود که صنایعی که اسکاتلندی

مآب و سرسپرده به امپراتوری بریتانیا تحویل دادند که دانهای غربیشد را به خانپرهزینه و دشوار می

 اش خاندان بیرال بود. مهمترین

ی ساخت معبد باشکوهی که آن عصرگاه از آن دیدار کردم. بنا به راستی زیبا و باشکوه این بود زمینه 

ن را به بناهای تاریخی بود و بر فرازش برجهایی بزرگ و پوشیده از تندیسهای کوچک ساخته بودند که آ

کرد. دقت فراوانی به کار رفته بود تا ریخت ظاهری بنا کهنتر از آنچه که به واقع بوده جنوب هند شبیه می

داشت که این ساختمان را جوگال کیشور بیرال دانست، خبر میوانموده شود. اما اگر کسی تاریخ هند را می

ی دوران رضا شاه ساخته .م( یعنی در میانه۱۹۳۹-۱۹۳۳) ۱۳۱۸تا  ۱۳۱۲ی سالهای .م( در فاصله۱۸۸۳-۱۹۶۷)

 است. 

ی سجایای اخالقی خاندان بیرال محسوب این جوگال کیشور بیرال شخصیت جالبی بود که جامع همه

شد. او در کلکته کار خود را به عنوان تاجر تریاک شروع کرد و یکی از کارگزاران مهمی بود که در جریان می

های بندی تریاکسازان اروپایی انجامید، گردآوری و بستهک که به گشوده شدن بازار چین بر افیونجنگهای تریا

رساند. در زمان جنگ جهانی اول هم او مهمترین کارگزار بریتانیایی تولید شده در هند و ایران را به انجام می

 ت از این راه اندوخت. سازی را به خدمت ارتش متفقین در آورد و سودی هنگفبود که صنعت گونی

ی مدرن دین هندویی هم بود و روایتی ی نسخهاین تاجر تریاک و چاکر استعمار، در ضمن سرسپرده

شد. او به اش محسوب میکرد که گاندی یکی از قدیسانمآب از این دین را تبلیغ مینوسازی شده و غربی

ی ن گاندی در کنگرههمین ترتیب حامی مالی گاندی بود و پولهایش یکی از عواملی بود که به برکشیده شد

ملی هند منتهی شد و پس از آن تا وقتی گاندی بر صدر کنگره قرار داشت، این سازمان هم مشمول 

گرفت. بخش دیگری از پول او صرف تاسیس و گرداندن مراکز سخاوتمندی جوگال کیشور بیرال قرار می
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ی هندویی ن یافته و مرزبندی شدهی فرنگی و مدرن از دین سازماشد که همین نسخهتبلیغ دین هندویی می

اش پرهیز از خشونت و مالیمت و نرمخویی و مقاومت نکردن در کرد، که در ضمن رکن محوریرا تبلیغ می

 برابر استعمارگران بود. 

شک نمودی عینی و تاریخی پیدا کنیم، بی -قهاستدین افیون خل–اگر بخواهیم برای عبارت مارکس 

ای از معابد که گفتیم خاندان بیرال بهتر از این تاجر افیون و مبلغ دین هندویی مثالی نخواهیم یافت. آن زنجیره

ساخت، در اصل با مدیریت و پشتکار این شخص به انجام رسید. او همچنین بخش مهمی از مراکز دینی 

ن را هم ساخت، و جالب آن که تا جایی که من دیدم در هند و تایلند کسی از جدید مقدس هندوهای امروزی

بردند. در حالی که او معبد های دور عقب میبودن این بناها خبر نداشت و اغلب تاریخ معبدها را تا گذشته

رش بنا نهاد که .م( و دیو مَندیر )معبد خدا( در بانگکوک را در آخر عم۱۹۵۱) ۱۳۳۰کریشنا در ماثورا را در 

 .م( افتتاح شد.۱۹۶۹) ۱۳۴۸پس از مرگش در  

آن روز عصر را برای گردش در این معبد و بناهای اطرافش صرف کردم. همان طور که انتظارش 

رفت، چندین بنای بزرگداشت برای گاندی در اطراف معبد ساخته بودند که ساختار و وضعیت حضور می

دانم تا پنجاه سال دیگر هندوهای مدرنی سان بود. در حدی که هیچ بعید نمیمردم در آنها کامال با معبدها هم

شان را در ذهن دارند، ای فرنگی و پرتحریف از هویت تاریخیزنند و نسخهکه به زبان انگلیسی حرف می

 بتی از گاندی را هم کنار بتهای دیگرشان بگذارند و بپرستند.

را بستند و این قدری غریب بود، چون در معبدها معموال وقتی غروب شد، درهای معبد بیرال مندیر 

هایش داد در اینجا بیشتر با یک نهاد مدرن سر و کار داریم که متولیهمیشه گشوده است و این نشان می

شان بروند، و بگیر هستند که عجله دارند زودتر کارشان را تمام کنند و به سر خانه و زندگیکارمندانی حقوک

 تر از آن در ارج و اهمیت.شان همان معبد باشد، یا دست کم فروپایهی نیستند که خانهکاهنانی سنت



30 

 

همانطور که مشغول گردش در خیابانهای اطراف بودم، برخوردی با سه پسر نوجوان و تخس هندی 

ردسری کردند اروپایی هستم و این دها به خاطر رنگ و رویم فکر میارزد. هندیاش میداشتم که به نقل کردن

ی این سه پسربچه، سر و وضعشان نشان بود که به خصوص با خیل میلیونی گداهای هندی داشتم. درباره

زدند. آمدند سر حرف را باز ی مرفهی هستند و انگلیسی را هم به نسبت خوب حرف میداد که از طبقهمی

ها بوده رنجه هستند. با آنها یکردند و معلوم بود از این که کشورشان دو قرن مستعمره و زیر فرمان فرنگ

شان همدلی کردم و تاکید کردم که ایرانی هستم و نه اروپایی. اما برایم غریب بود که این حس منفی و مهاجم

کند! هر بار سعی کردم فرقهایش را از بین نرفت و چند بار تکرار کردند که ایرانی و انگلیسی فرقی نمی

 . رفتتوضیح بدهم اما به خرجشان نمی

تر بود. جوانها ی جوانان به سمت معبد بودایی رفتم که چند خیابان آن طرفبه همراه این دار و دسته

اش را از بیرون ببینم، و در خواستم دست کم معماریگفته بودند چون شب شده، معبد بسته است. اما می

بندند. هایشان را میتگشاهها همزمان با غروب آفتاب در پرسضمن قدری هم به نظرم عجیب بود که هندی

. جالب بسته بوددرش م، یزدنطور که حدس میاهمرسیدیم و معبد بودایی حوالی ساعت نُه شب بود که به 

ش اخورد. چرخی دور معبد زدم و معماریهم به چشم نمی یهیچ چراغ آن که از داخل ساختمانش کورسوی

روی دیوارهاش، . مدآتر به نظر میتر و متینوزینبیرال مندیر تفاوت داشت و با معبد ، که به کل کردمتماشا  ار

های کوچکی از انسان بر خالف معبد الکشمی که تندیس ، اماشدهای نمادین بیشتری دیده مینگارهو نقش 

شد. می دیدهبیشتر پر کرده بود، در اینجا نمادهایی مثل صلیب شکسته و ستاره داود  او حیوانات همه جا ر

با این بهانه که باید بروم به قطارم برسم با خداحافظی بست رسیده بود و گپ و گفتم با نوجوانان عمال به بن

کردند. دروغ هم البته نگفته بودم و گرمی ترکشان کردم در حالی که اخم کرده بودند و چپ چپ نگاهم می

 اه بیفتم و آنجا استراحتی بکنم. چون هوا تاریک شده بود، فکر کردم به سمت ایستگاه قطار ر
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ای مفصل و دوزبانه توجهم را جلب شدم کتیبهدر راه که از جلوی بنای بزرگداشت گاندی رد می

یعنی گاندی داد سخن رفته بود، و اشاره شده « پدر هند»ی خدمات کرد که بر آن به انگلیسی و هندی درباره

ی فاتحان وحشی به سلطه»و بود که او هند را از قید استعمار )بدون اشاره به اسم انگلستان( رها کرده بود 

ی فرهنگی بوده، آشکارا شد بیشتر در حیطهخاتمه داده بود! این سلطه که کمی جلوتر در متن معلوم می« مغول

 شد. به زبان پارسی و فرهنگ ایرانی مربوط می

شان لهها اینقدر بد بودند. چون در کبا خواندن آن متن دستم آمد که آن نوجوانان معصوم چرا با ایرانی

شان هم فارسی بوده است. اند و از سمت ایران آمده و زبانفرو کرده بودند که گورکانیان مغول و وحشی بوده

در حالی که گورکانیان اولیه نوادگان تیمور و تاتار بودند و نه مغول، و اصوال اسم گورکان به مغولی یعنی 

داد که خودش تبار مشروعیتی پیدا کند، و این نشان می نامید تاداماد و تیمور خود را داماد خاندان چنگیز می

اش که هند را گرفت و دودمان گورکانی هند را تاسیس کرد، دیگر مغولی نداشته. گذشته از آن بابر شاه نواده

ای هم گرای زرتشتیهای باستانشد و شاهان این سلسله کامال ایرانی بودند و حتا رگهتاتار هم محسوب نمی

ای از رفتار که کمینهه در ایران صفوی آن دوران نظیری نداشت. این که دودمانی خوشنام و خوشداشتند ک

گرفتند و هند در دورانشان عصری طالیی را تجربه کرد، مغوالنی وحشی بازنموده شوند، مالیات را از مردم می

ی فرهنگی استعمار سیطره ای بود بر آن کهو اثرش هم در ذهن نوجوانان چنین پررنگ باقی بماند، نشانه

 ها بر هند همچنان باقی است.انگلیسی

پس از جدایی از جوانان باز کمی در خیابانها گشتتتتم که حاال دیگر کامال تاریک و خلوت شتتتده بود. 

سیدم  شب بود که به این نتیجه ر سه زدن که دیگر ساعت نُه و نیم  شت پر ست. پای پیاده و کوله به پ بس ا

سرعت  ستگاه. با  سمت ای شتم به  سبت برگ سیری که برای خودمبه ن شنا بود، به موقع به ه خوبی از م م ناآ
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شتتد، و ام مختل مییابیام مصتتداک داشتتت که در تهران به کل جهتاین نکته دربارهایستتتگاه قطار رستتیدم. 

شد و به نسبت ساس میشد! در شهرهای غریبه شاخکهایم حشدم اوضاع بهتر میهرچه از تمدن دورتر می

شتتدم شتتدم، یا به قول دوستتتانم اگر هم گم میکردم و در کوه و جنگل هرگز گم نمییابی میخوب جهت

 شدم!خودم از این موضوع خبردار نمی

رسد. به این در ایستگاه پرس و جویی کردم و با تعجب خبردار شدم که قطار حدود یک ساعت دیر می

سیدن قطارم ترتیب  شتم  یوقتتا ر ستگاه دا ستراحتتا در همان ای شدن به قطار وارد محوطهکنم.  یا سوار  ی 

ام را زیر سرم گذاشتم و روی نیمکتی دراز کشیدم. ایستگاه از شدم و چون خلوت بود و تهی از اغیار، کوله

ک گله اند. یآن بناهای دوران استتتعمار بود با ستتتونهای بلند و ستتقفی مشتتبک که معلوم بود تازه رویش زده

های باالی ستتقف آتش میمون کوچک و شتتیطان هم آن باال النه کرده بودند و داشتتتند روی درختان و نرده

کردم خوابم برد. تا این که با صدای به نسبت نکره و زدم و نگاهشان میسوزاندند. همانطور که چرت میمی

یاه چرده دقیقا باالی سرم نشسته و بلندی بیدار شدم و وقتی خوابزده نیم خیز شدم دیدم یک جوان هندی س

 خواند! دارد با صدای بلند آواز می

سادگی می ستگاه خالی بود و به  سعی کل ای صدای آرامتری بخواند.  شیند، یا با  شد هرجای دیگری بن

ام و صدایش مزاحم است. اما انگلیسی هم بلد نبود. باالخره پس از ده کردم برایش توضیح بدهم که خوابیده

سر مهربانی و ای اللدقیقه شسته و از  شد که به عمد آمده آنجا ن شته برایم آواز بازی معلوم  لطف بوده که دا

ست! مانده بودم چه بگویم و آخرش ادب را برگزیدم و لبخندی زدم و تشکری کردم. مردک که می خوانده ا

صدایش ذوک کرده بود، باز می سند قرار گرفتن  شبختانه قطار خیلی از مورد پ ست بزند زیر آواز که خو خوا

ی دو بود و جایی بسیار شلوغ و بسیار گرم گرفته بودم درجه ای کهرسید و از دستش نجات پیدا کردم. کوپه
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ای نبود و همان جا افتادم و خوابیدم. ساعت از ده و نیم گذشته بود و پنج و بسیار پرسر و صدا بود. اما چاره

 ام را تکمیل کنم.شش ساعتی در راه وقت داشتم که خواب شبانه
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 ۱۳۸۷آذر  ۴یکشنبه 

 

صبح خیلی زود بود که قطار به آگرا رسید و در ایستگاهی شلوغ پیاده شدم. آگرا شهری است تقریبا 

ی لکنهو و دهلی، که اولی مرکز امروزین و دومی مرکز قدیمی استان اوتارپرادش در شمال هند است. در میانه

و شهری پررونق و شلوغ  آگرا در زمانی که من واردش شدم نزدیک به یک و نیم میلیون نفر جمعیت داشت

آمدند و یا قصد سفر به بنارس بود که مرکز رفت و آمد جهانگردانی بود که برای دیدار تاج محل به آنجا می

 را داشتند. 

اند، و اصوال مفهوم شهر در آگرا هم مثل دهلی از شهرهایی است که ایرانیان در شمال هند ساخته

اند آغاز شده و به هند و در استانهایی که بخشی از کشور ایران بوده هند ماهیتی ایرانی دارد، یعنی در شمال

شناختی شهرهای هندی تدریج به بخشهای جنوبی و درونی شبه قاره گسترش یافته است. اولین بقایای باستان

ی فرهنگی سند و هامون و ی شمال غربی شبه قاره قرار داشته و بخشی از شبکهی سند و حاشیهدر دره

رسد و مراکز مهمی مثل هاراپا و موهنجودارو )در شمال د بوده که قدمتش به پنج هزار سال پیش میهیرمن

هند و پاکستان( را در پیوند با شهر سوخته و موندیگک و مهرگره )در سیستان و بلوچستان( در خود جای 

 داده است. می

شناختی دچار فرسایش و یمی و بومی دوم پ.م به خاطر تغییرات اقلی هزارهاما این مراکز در میانه

فروپاشی شدند و موج بعدی شهرسازی در این منطقه از عصر هخامنشی و با ورود نظم سیاسی پارسی به 

منطقه آغاز شد، و چه در شمال که بخشهایی از قلمرو سیاسی ایران بود و چه در جنوب که میدان نفوذ 

وند با تمدن ایرانی تحول یافت و منتشر شد. با این همه آمد، در پیفرهنگی و تجاری ایرانیان به شمار می
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ی تاریخش شهرهای بزرگی نداشت و شهرهای هندوستان تا سیصد چهارصد ی شبه قاره در بخش عمدهبدنه

 اش که مرکز دولت گورکانی بود متمرکز بودند.ی شمالیسال پیش همچنان در حاشیه

بینیم که اشاره به آن را در اشعار مسعود سعد سلمان میکند. اولین آگرا هم از این قاعده پیروی می

.م( تسخیرش کردند، و در آن هنگام آگرا ۱۰۸۰خورشیدی ) ۴۶۰گوید سپاهیان محمود غزنوی در سال می

.م( نظام خان اسکندر لودی که حاکم ۱۵۰۸) ۸۸۷ای بود کوچک در دست یکی از خانهای محلی. در سال قلعه

خت خود را به آنجا منتقل کرد و گسترش این منطقه به عنوان شهر از آن هنگام آغاز ی دهلی بود، پایتمنطقه

 شد. با این همه هنوز تا صد سال بعد آگرا یک مرکز دیوانی و دولتی بود و به شهری بزرگ بدل نشده بود. 

دند که ران.م( خانهای افغان بر این منطقه فرمان می۱۵۵۶تا  ۱۵۴۰) ۹۳۵تا  ۹۱۹ی سالهای در فاصله

ی پایتختی دولت ها منطقه را گرفتند و آگرا به مرتبهشان شیر شاه سوری بود. پس از آن گورکانیمهمترین

.م( دوام داشت و در این دوران این شهر اکبرآباد ۱۶۴۸تا  ۱۵۵۶) ۱۰۲۷تا  ۹۳۵گورکانی برکشیده شد که از 

انگردان فرنگی است در همین فاصله ساخته ی جهشد. شاهکارهای معماری این شهر که جذب کنندهنامیده می

بندی شهر امروزین آگرا هم در همین سالها شکل گرفت. پس از آن شاه جهان پایتختش را به شد و استخوان

جهان شهری کوچک در دویست کیلومتری شمال آنجا منتقل کرد و شهری باشکوه در آنجا ساخت که شاه

ت که بعدتر در جریان شورشهای ضداستعماری هندیان به دست آباد نام گرفت و این همان دهلی قدیم اس

ارتش انگلیس ویران شد و ساکنانش کشتار شدند و دهلی نو را در کنارش ساختند که امروز پایتخت هندوستان 

 است.

اندازهای شهری باشکوهی را داشتم، که چندان برآورده وقتی در آگرا از قطار پیاده شدم، انتظار چشم

ای از ایستگاه آلوده و شلوغ و کثیف عادی هندی را پیرامون خودم یافتم. گوشهخیابانهای خواب نشد و همان

مرکز توریستی بود که اتاقکی دم کرده و به نسبت خلوت بود که یک سری توریست خوابالود در آن نشسته 
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ای از بناهای ه قطار آگرا نمونهام را آنجا گذاشتم، ولی نماندم و رفتم تا ایستگاه را بگردم. ایستگابودند. کوله

گذشت و در آن آب و هوای گرم و مرطوب دوران استعماری بود. بنایی بزرگ که یک قرنی از عمرش می

 بایست فرسوده شده بود. هند بیش از آن که می

های باالیی هم سرکی کشیدم. با گشتم، به طبقهساختمان ایستگاه سه طبقه بود و همانطور که ول می

ی دوم برای کارهای اداری ایستگاه استفاده ی پایین و بخشی از طبقهشگفتی متوجه شدم که فقط از طبقه

ی دوم و به ویژه ی درهم شکسته و فضای متروک و خاک گرفته در طبقهشود و تعداد زیادی اتاک با اثاثیهمی

ده بودند. این جمعیت عظیم سوم وجود داشت که انبوهی از مردم خانه به دوش در آن نشسته یا خوابی

رسید. این جمعیت خوردم و به نظرم بسیار غریب میای بود که مدام بدان بر میها در هند منظرهخانمانبی

ها و زیر کردند، فضاهای شهری گشوده، زیر پلتقریبا هرجایی که فکرش را بکنید را برای بیتوته اشغال می

شود ر ساختمانهای دولتی مثل همین ایستگاه قطار. به تعبیری میسقف بناهایی بزرگ مثل معبدها، و حتا د

 نشین عظیم است.گفت کل هند یک زاغه

اتاقها و فضاهای آن ایستگاه هم بر همین مبنا از انبوهی باورنکردنی از مردم پر شده بود، که چه بسا 

ی جمعیت خواب بودند. مدهشان اصوال مسافر قطار نبودند. چون هنوز هوا روشن نشده بود، بخش عبسیاری

های پرجمعیتی که خوشه خوشه در ای کسی روی زمین خوابیده بود و فراوان بودند خانوادهدر هر گوشه

گوشه و کنار الی دست همدیگر لمیده و خفته بودند. وضعیت طوری بود که موقع راه رفتن روی زمین کاشی 

زیرانداز ملت را لگد کنی، که البته ظاهرا عادی بود شدی لباس یا آمد و اغلب مجبور میخالی سخت گیر می

 انگیخت.و اعتراضی بر نمی

برای مدتی روی مبلی راحت و قدیمی نشستم و جمعیت را تماشا کردم. چون هنوز اول صبح بود، 

دادند روی ها انگار ترجیح میشد، اما بیشتر هندیهنوز چندتایی صندلی خالی در اتاقهای اطرافم دیده می
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ی پرجمعیت درست روبرویم روی زمین ولو شده بودند. هیچ زیرانداز و جاجیمی ین بنشینند. یک خانوادهزم

کنند دیدی مردم رویش تف میهم در کار نبود که از سطح زمین جدایشان کند، و این زمینی بود که مدام می

آن خانواده خیلی راحت و کنند. با این حال و هر از چندی جانوران و گاهی آدمها رویش ادرار هم می

شان رسید مشکلی با بهداشت محیط داشته باشند. هفت بچهزدند و به نظر نمیخوشحال روی زمین غلت می

را من شمردم، و چه بسا شمار بیشتری هم داشتند که در اطراف مشغول بازی بودند. آشکارا فقیر بودند اما 

با جواهرات بدلی و النگوهای رنگی پالستیکی سعی کرده رسید، مادر خانواده که خیلی هم جوان به نظر می

لباس و مجلل به نظر برسند، و این تدبیری بود که کل ملت هند برای تشخص خود هایش خوشبود دختربچه

 بدان تن در داده بود.

اش برایم جالب بود و هم مردم، و هم کارمندان و مامورانش تا صبح در ایستگاه گشتم. هم معماری

کنند. آنهایی که مراجعی داشتند، ظاهرا ه شل و ول و تنبل بودند و دقیق معلوم نبود دارند چه کار میکه هم

بیشتر مشغول گپ زدن با آنها بودند تا راه انداختن کارشان. ساختمان هم با آن دیوارهای رنگ و رو رفته و 

 ای بود. اش جای بسیار دیدنیزدهزوایای کپک

من دیدم، مردمی بودند از نژادی سیه چرده و ریزاندام که مردانشان الغر ی جمعیتی که بخش عمده

هایی زشت داشتند و با ها، تقریبا همه چهرهشان چاک و درشت بودند. با معیارهای ما ایرانیو تکیده و زنان

ان شهایشان نمکی در شکل رخسار داشتند، که متاسفانه با بزرگتر شدنشان به خصوص بچهاین حال برخی

شان مردمی با قد و قامت بلندتر و اندام تنومندتر و پوست روشنتر هم دیده شد. تک و توکی بینزدوده می

ی بزرگ و ریش بلند داشتند و زنانشان به نسبت زیبا شد و اینها اغلب سیک بودند و مردانشان عمامهمی

 بودند. 
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های آریایی نزدیک بیشتر به ایرانی زیستند و به لحاظ نژادیها در مناطق شمال غربی هند میسیک

ی جمعیت هایی بودند نزدیک به مردم آفریقا، و بخش عمدهقاره که دراویدیبودند تا جمعیت بومی شبه

دادند. استانهای شمالی هند از جمله اوتارپرادش که در آن به گردش مشغول استانهای شمالی را هم تشکیل می

داد و بخشی از سپهر تمدن ایرانی محسوب از ایرانیان را در خود جای می بودم البته از دیرباز جمعیت بزرگی

تبار که سودای احیای دولت بزرگ گورکانی را شد. اما در دوران استعمار انگلیس همین بخش ایرانیمی

های مصنوعی یا به شدند و با مقیاسی باور نکردنی با قحطیکردند و سرکوب میداشتند، مدام شورش می

 شدند. ستقیم با تفنگهای ارتش انگلیس کشتار میطور م

ی این جمعیت چون مسلمان بودند، به پاکستان فرستاده شدند پس از استقالل هند هم بخش عمده

و بسیاری هم در جریان این جوششهای مذهبی استعمارساز به قتل رسیدند. به همین خاطر بافت جمعیتی به 

به نسبت تازه بود و طی یک قرن گذشته به این شکل در آمده بود دیدم، ای که مینسبت یکدست دراویدی

 ی آریایی شمال هند با مهاجران دراویدی جنوبی نتیجه شده بود. و از جایگزینی جمعیت آمیخته

ها مان آمده، در قیاس با ایرانیها زبان بدن جالب توجهی داشتند. همانطور که در ادبیات قدیمهندی

دادند. اما برایم جالب بود که موقع حرف زدن کردند و سرشان را زیاد تکان میمیبا ناز و عشوه صحبت 

دادند و بدنشان به خصوص با حالتی مؤدب و حتا تا حدودی چاکرمآب به دستشان را به ندرت حرکت می

 شد. این حالت بدنی اخیر را در متون تاریخی قدیمی ندیده بودم و حدسم آن بود که بخشی ازجلو خم می

 شان بوده باشد.  بخت زیر فشار اربابان استعمارگر انگلیسیدگردیسی خلق و خوی این مردم نگون

شناسان و مورخان کنند و جامعهشان افتخار میآهنی بزرگ راههای امروزین خیلی به شبکههندی

گواهی برای سودمند دانند و آن را همچون ها میدریغ انگلیسیفرنگی آن را یکی از دستاوردها و الطاف بی

نگرند. حقیقت البته به کلی با این تصور سازی اروپاییان میبودن استعمار و ارزشمند بودن رسالت متمدن
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شان بر ها در دوران حاکمیتدهد، انگلیسیهای آماری فراوان نشان میلوحانه تفاوت دارد. چنان که دادهساده

به طور مستقیم در جریان سرکوب شورشها یا به طور  هند شماری باورنکردنی از جمعیت این کشور را

ای هند را غارت کردند. طوری که این غیرمستقیم با ایجاد قحطی مصنوعی به قتل رساندند، و ثروت افسانه

ترین جوامع کشور شکوفا و متمدن که در زمان حاکمیت دودمان ایرانیِ گورکانی یکی از ثروتمندترین و مرفه

ها در هند ساختند و امروز آهنی هم که انگلیسیی راهاز فقیرترین کشورها تبدیل شد. شبکهدنیا بود، به یکی 

کند، ماشین هولناک غارت و سرکوب هندیان بوده است و با بازدهی کم و شمایلی فرسوده همچنان کار می

لب ارتباطی به مراکز ها و مراکزش اغکند، و ایستگاهشان را به مراکز شورش و ناآرامی متصل میمراکز نظامی

 مهم فرهنگی و تاریخی ندارد. 

مراکز  -از جمله همین آگرا و دهلی–داده البته بسیاری از مراکزی که شورشها در آن زیاد رخ می

هایی دارند. اما دو نقشه در جاهایی همپوشانیاند، و به همین خاطر این جمعیتی و سیاسی قدیمی هم بوده

اش را نگاه کنی تا آهنی راهی شبکهکافی است تاریخ هند را بدانی و جغرافیایش را مرور کنی و بعد نقشه

 دریابی که آن مسیرها را برای ارتش استعمارگران ساخته بودند و نه مردم هند.

پ و گفتی داشتم. یکی از کارمندان ایستگاه قطار در حین همین ولگردی با مردی به اسم رونا هم گ

بود و درست نفهمیدم شغلش چیست. اما برای خودش میزی داشت و دفتر و دستکی. هم بیدار بود و هم 

شان را از پراند، چون هنوز هوا روشن نشده بود و مگسها شیفت کاریبیکار و داشت برای خودش پشه می

دند. با هم گپی زدیم و الفبای رایج هندی را به فشردگی به من درس داد بو خیز تحویل نگرفتههای شبپشه

 دم به شهودی دست پیدا کنم و یک دفعه نویسا شوم!و باعث شد در حوالی سپیده

ام در ایستگاه را خاتمه دادم. چون تراکم جمعیت هم واقعا داشت زنیوقتی هوا روشن شد، پرسه

دار شده بودند و سر و صدای ملت به هوا برخاسته بود. هندیان همیشه شد. مردم دیگر همه بیخفه کننده می
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زنند و با لحنی که اگر بدان عادت نداشته باشی، قدری پرخاشگرانه به با صدایی خیلی بلند با هم حرف می

د موقع کنند، هرچنبینی که اتفاقا خیلی آرام و مهربانانه با هم رفتار میکنی میرسد. ولی وقتی دقت مینظر می

دهند. همان شان هم خیلی اهمیت میکشند. به آراستن شکل ظاهریحرف زدن با صدای بلند سر هم داد می

ی کوچکی از جیب در آوردند رسیدند، وقتی بیدار شدند هریک آیینهخوابی که به نظر گدا میجماعت کارتن

ردند. این هم برایم جالب بود که زنان و با صرف وقت فراوان موهایشان را شانه کردند و لباسشان را مرتب ک

مالیدند، کردند، اما زن و مرد کرم فراوانی به صورتشان میجز کشیدن سرمه به چشمشان آرایش چندانی نمی

 گاهی بدون این که صورتشان را اول صبحی شسته باشند!

گرد به نسبت پیر ام را به یک دسته جهانبا زنده شدن ایستگاه به همان مرکز توریستی برگشتم. کوله

ها نشستم و ی توریستحدود یک ساعتی در مرکز ویژهفرانسوی سپرده بودم که با سپاس تحویلش گرفتم. 

ها ای هم استفاده کردم که آنجا به صورت افتخاری برای فرنگیی پنکهاستراحتی کردم، و از نعمت نامنتظره

 زد! چرخید و آب و هوای هندوستان را هم میمی

ها را اشغال کرده ها بیشتر صندلیاستراحتگاه توریستی جماعت به نسبتا پرجمعیتی از فرانسویدر آن 

 تر یک خانم و آقای مسن حدود شصت سالهشان برایم جالب بود. بینشان از همه جالببودند. رفتار بعضی

خودش مرد سبیل کلفت بلند اش بود. شوهر خانواده برای شان دقیقاً شبیه ارتباط مادر با بچهبودند که رابطه

اش را حتماً روی دوشش اش را سر موقع بخورد، حولهای بود. اما زنش اصرار داشت که حتما قهوهافتادهقد جا

ی کفشهایش را نخواباند، برای رود پاشنهبیندازد، و موقعی که برای شستن سر و صورتش به دستشویی می

رمرد با هیبت هم به این سرنوشت تن در داده بود و کامالً مطیع اینکه عیبه و قشنگ نیست! جالب بود که پی

 کرد. زنش رفتار می
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از آن طرف یه خانم عینکی فرانسوی دیگر هم بود که همراه یکی دو نفر دیگر ابتدا سر حرف را  با 

ضر در داند، شگفت زده شدم. در واقع او تنها فرانسوی حای هند میمن باز کرد. وقتی دیدم چقدر درباره

ی تاریخ هند اطالعات دقیقی داشت. حدس زدم شغلش باید چیزی شبیه به معلمی یا آنجا بود که درباره

 پژوهشگری باشد، اما با گفتن این که نقاش است غافلگیرم کرد. 

تا جوان  به نستتتب جا بودند که خیلی توجهم را جلب نکردند. یک مرد و زن  آدمهای دیگری هم در آن

شغول ابراز محبت و جلب همدلی همدیگر بودند که با هیچکس حرف نمی آلمانی احتماالً سخت م زدند و 

شتتد که استتمش جانیش بود و اگر بودند، و بلکه قدری هم بیشتتتر! یک آقای هندی هم در آن بین دیده می

ستانداد میخودش را لو نمی سیاهپو ست، چون کامال به   شد حدس زد که از آفریقا برای دیدن هند آمده ا

شت. انگلیسی را روان صحبت می شدهکرد و وقتی دید فرانسویشباهت دا اند که چرا آمده در ها مشکوک 

سته، خیلی با افتخار گفت که از جنوب هند می ش شبهبخش جهانگردها ن قاره آید و با توجه به این که هند 

 شود!است، او هم مثل ما جهانگرد محسوب می

ای نشستم، بلکه چرتی بزنم. اما دو ام را گرفتم و رفتم گوشهولهوقتی وارد مرکز توریستی شدم، ک

ها از جمله همان خانم هندشناس نزدیک شدند و سر حرف را باز کردند. سخن گفتن من سه نفر از فرانسوی

فهمم و به خصوص متنها را راحت چندان تعریفی ندارد و با آن که به نسبت خوب حرفها را میبه فرانسه 

کنم. در آن جماعت هم هیچکس انگلیسی بلد نبود. اما پایمردی و ، موقع سخن گفتن تته پته میخوانممی

 پایزنی به خرج دادند و با همان شکل شکسته بسته با هم صحبتی کردیم. 

ها برای تعطیالت به هند آمده بودند و مردمی خوشرو  مهربان بودند که )با استثنای معنادار فرانسوی

دانستند. ی تاریخ هند و ارتباطش با ایران و چین نمیآن خانم عینکی( در کمال تعجبم تقریبا هیچ چیز درباره
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اند. وقتی گیز بوده، هند را فتح کردهشان چنکردند مغولها که رئیسشناختند و فکر میفقط تاج محل را می

اند درست نیست و دالیلی سیاسی ی گورکانی گذاشتهبرایشان تعریف کردم که این اسم مغولها که روی سلسله

اند و زبانشان هم فارسی ها تباری تاتاری ولی فرهنگی ایرانی داشتهدارد، بسیار حیرت کردند. این که گورکانی

ناباوری شنیدند. اما چون فرانسوی بودند، با اشتیاک زیاد این حرفم را قبول کردند که  بوده را دیگر به کلی با

 ها هند را به فالکت انداخته بودند!انگلیسی

روز پیش که وارد دهلی ام را برداشتم و به سمت تاج محل حرکت کردم. صبح که شد، کوله ۹ساعت 

ها جا خورده بودم. چون سراسر دهلی نو از مه غلیظی نو شده بودم، از دیدن آلودگی هوا و کثیفی خیابان

دود ی جوی طبیعی است. اما بعدش متوجه شدم که همان مهپوشیده شده بود که اول فکر کردم نوعی پدیده

فوتوشیمیایی مشهور است که آن وقتها در شهرهای ایران به کلی غایب بود و به میمنت و شادی طی این 

 تدبیر دولتمردان در تهران هم احداث شد! ها با همت مسئوالن و دهه

با آن که در کوششهای مقامات برای گند زدن به محیط زیست ایران تردید و تشکیکی روا نیست، اما 

تر از ما هستند. هم به دلیل اینکه مثل باید منصف بود و پذیرفت که شهرهای هند از این نظر بسیار پیشرفته

اند تا بقایای هوای تمیز ها را وسط شهرها کاشتهدارند و هم انگار کارخانهخودمان تعداد خیلی زیادی خودرو 

شد ی سفرهایم دیده بودم به هند مربوط میترین آب و هوایی که در همهرا سر به نیست کند. در واقع آلوده

 گرفتند. ها قرار میها و ماالییو با قدری فاصله به دنبالش قلمرو هندوچین و تای

تا حدودی از این بالها مصتتون مانده بود و وقتی وارد شتتهر شتتدم، دریافتم که هوای به نستتبت  اما آگرا

آمدند و این احتماال تر از دهلی نو به نظر میها هم تمیزتر و مجللها و ساختمانای دارد در کل خیابانپاکیزه

صله ستی بودن آن منطقه بود. پس از پرس و جویی کوتاه دیدم فا ستگاه قطار به خاطر توری ی تاج محل تا ای
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سنگینی کوله را نادیده ست و هوا هم که تمیز بود. پس  سو حرکت کردم.  خیلی نی گرفتم و پای پیاده به آن 

 های ورودی تاج محل رسیدم. بخش، به دروازهروی لذتفاصله زیاد نبود و بعد از ساعتی پیاده

اش این بود که به همین خاطر بدی تاج محل این بود که با کوله نمیتوانستتتتی واردش بشتتتوی و خوبی

ی من البته چندان سنگین نبود و چیزی کولهگرفتند. های ملت را تحویل میچادری زده بودند و کولهکنارش 

داشتتته باشتتم. محلی که دادم برای گردش آن را بر دوش نحدود پانزده کیلوگرم وزن داشتتت. اما ترجیح می

ی کوچکی بود با یک اتاک قراضتتته که با کرباس و چادر دیوارهایش را ستتتر هم دکه ها بود،امانتداری کوله

شماره ساییکرده بودند. یک توده کیف هم آنجا روی هم ریخته بود. نه  شنا ای! ای در کار بود و نه عالمت 

جنباندند، با گچ آبی رنگی روی مرتب سرشان را میفقط دو هندی جوان و خوشحالی که مسئولش بودند و 

نوشتتتند و می دادند دستتت نوشتتتند و همان عدد را با خودکار روی یک پاره کاغذ میای میها شتتمارهکوله

 اش یادش نرود. صاحب کوله که شماره

ار دیده بودم، با دیدن این ترتیب قدری نگران شدم. چون قاعدتا ملتی که انبوه گدایانشان را تا اینجای ک

شههایی چاک و چله و بیبه کوله شمارهکردند. خیلی به راحتی میی آن خیمه رحم نمیدفاع در گو ای شد 

شت و رفت کوله شود، روی کاغذی نو ضاع بدتر هم ب ی مترادفش را از آنجا تحویل گرفت. برای این که او

شان میافرادی که برای گرفتن کیف کردند و آن که ند و کیفها را پس و پیش میشدآمدند وارد خیمه میهای

داشتتتند. حستتاب و کتابی هم در کار نبود و خیلی وقتها طرف اصتتال همان کاغذ مال خودشتتان بود را بر می

 برد.کرد میای انتخاب میدار را هم نداشت و کیفی را با گفتن شمارهشماره

ب کردم که چرا توریستها کیفهایشان را آنجا خالصه دقایقی این روند جاری امور را دیدم و به واقع تعج

چاره دیگری نبود و اگر می ما  ید و هر کیفی را بردارد و برود. ا یا ند. چون هرکستتتی ممکن بود ب گذار
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شم باید باالخره کیفم را میمی ستم وارد تاج محل ب شت. خوا سپردم، که البته اینقدرها هم برایم اهمیت ندا

ناد مهم د مه و استتت نا گذر باس و کردم و در کولهام حمل مییگرم را در کیف کمریپول و  ام چیزی جز ل

سیه ست جوانی  شتم. پس کیف را د شهخوراکی ندا ای دور از چرده دادم و تاکید کردم که در حد امکان گو

ای گذاشتتت، که ها دارند آن را گوشتتهی هندیچشتتم بگذاردش. او هم با همان حالت خوشتتحالی که همه

ی خیمه، و این دفعه کافی بود کستتی از بیرون چادر دستتتش را داخل کند و آن را ار دیوارهشتتد دقیقا کنمی

ام بردارد. وقتی دیدم اوضاع اینطوری است به طور شهودی دریافتم که اینها همه کارماست و در زندگی قبلی

کشی بر کوه و جنگل لهام مدام در حال کوام که باعث شده در زندگی کنونیپشتی داشتهای به کولهدلبستگی

 ی شصت هزار بودیساتوا را دعا کردم و کوله را ول کردم و رفتم که ول بگردم.باشم. پس بودا و همه

ماند. مبلغش البته فروختند خیلی گران بود و صتتریحا به راهزنی میبلیتی که برای ورود به تاج محل می

ای کوچک با شد رایانهروزگار برای خودش پولی بود و میشد که آن به پول ما هفتاد و پنج هزار تومان می

سئله برطرف آن خرید. البته طی دو دهه شور این م سوزان نظام و مهرورزی مدیران الیق ک ی بعد با همت دل

 نویسم این پول با قیمت چهار کاسه ماست برابر شده است، بحمداهلل!شد و در زمانی که این سطرها را می

های تصمیم گرفتم قبل از اینکه وارد بنای تاج محل شوم، پیاده دورش بزنم و از محله بلیت را خریدم و

این کاری بسیار خردمندانه بود، چون یک در ورودی پشتی پیدا کردم اطرافش تصویری کلی به دست آورم. 

م گل کرد و اکردند. فضتتولیاز آن رفت و آمد می شتتود و فقط کارمندان و خدمهکه به باغ تاج محل باز می

رفتم سراغ پیرمرد متشخصی که در اتاقکی کنار این در نشسته بود. پیشتر بلیت خریده بودم و آن را نشانش 

سیدم که می ستفاده دادم و پر صلی ا شوم یا نه؟ او هم طبعا گفت که نه و باید دور بزنم و از در ا توانم وارد 

برم و انگار باغ اصتتلی تاج محل این طرف استتت. کنم. بعد اشتتارتی کردم که خیلی از دیدن باغها لذت می
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ی آنجا را ی نقشتتهپیرمرد خیلی از شتتنیدن این حرف خوشتتحال شتتد و کلی تعریف کرد و دانش من درباره

ستود، در حالی که خب، دانش چندانی الزم نداشت و باغ درست جلوی چشمم قرار داشت و بعید بود افراد 

کوهستتان یا دریا اشتتباه بگیرند! با شتور و اشتتیاک برایم تعریف کرد که نادان آن را با چیزهای دیگری مثل 

ی اهمیت باغ در معماری خیلی ستتتریع به نتیجه مان دربارهخودش از نوجوانی باغبان این باغ بوده و مذاکره

 رسید. یعنی پنجاه روپیه به او دادم و راه داد که از همان در وارد شوم!

اش برای ای بود از باغ ایرانی و نقشهراستی دیدنی و زیبا بود. نمونه باغی که آنجا قرار داشت به

ها نقش بسته و در بناهای قدیمی تا پایان دوران ایرانیان کامال آشنا بود، چون چارچوبش همان بود که بر قالی

و همه شده است. آب و هوای مرطوب هند البته در این بین شاهکاری آفریده بود قاجار مشابهش ساخته می

جا از گل و گیاههای زیبا انباشته بود. آن بخش آشکارا تیول پیرمرد بود. چون نه تنها گردشگری در آن حوالی 

 شد، که کارمندان و خدمه هم در کار نبودند. دیده نمی

آورد و با افتخار گفت که پیش از خودش پدرش و پیرمرد تا حدودی از تاریخ تاج محل سر در می

اند و این بدان معنی بود که تا دورانی که هنوز زبان پارسی در هند شمالی غبان تاج محل بودهپدربزرگش هم با

اند. خودش هم کن نکرده بود، در این منطقه ریشه داشتهی استعمار فرهنگشان را ریشهرایج بوده و خوره

اد. بعد هم برگشت به ی باغ توضیح ددلبستگی روشنی به آنجا داشت و اول کار همراهم شد و قدری درباره

 کرد. اتاقکش، چون نقش نگهبان را هم ایفا می

ام ادامه دادم. دادم تنها بگردم و برای همین وقتی که رفت با خوشحالی به گردشمن بیشتر ترجیح می

اکی ی وحشتنی گل و گیاه و باغبانی بود، اما انگلیسی را با لهجهپیرمردالبته مردی دلنشین بود که آشکارا شیفته

ی کاشت و داشت گیاهان باغ به ی شیوهفهمید، و تبادل نظر با او دربارهزد و فارسی هم که نمیحرف می
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مصیبتی شبیه بود، و نگران بودم که نکند بخواهد برای سپاسگزاری از آن پنجاه روپیه نقش راهنما را هم برایم 

 ایفا کند. 

ساعتی گشتی در باغ زدم. چشم شت و در همان نزدیکی برای  سمت رود جمنا دا سیار زیبایی به  انداز ب

ستانی و بناهای ویرانه سنگ قبر با ستانی قدیمی هم یافتم که چند  شت که انگار به گور ی قدیمی دیگری دا

کلی از یاد رفته بودند. درخت تنومند عظیمی را همان حوالی پیدا کردم که تاجش درستتتت به ستتتمت رود 

ش شته  شستم و چیزهایی جمنا برافرا شاخ و برگ انبوه و زیبایش ن ساعتی البالی  ده بود. باالیش رفتم و نیم 

ی مکان ایرانی و هایی دربارههایی از شتتتعر بود و ایدهگذشتتتت را یادداشتتتت کردم، که پارهکه به ذهنم می

 چگونگی ترکیب کردن فضاهای طبیعی و وحشی گیاهی با مکانهای طرحریزی شده و هندسی منظم. 

ی گورهای قبرستتتان جلب شتتد و همانطور که انتظارش را وقتی از درخت به زیر آمدم، توجهم به کتیبه

شته سی نو شتم، دیدم که همه را به پار ستانی ویرانه هم کتیبهدا شت و به اند. بناهای با هایی به همین خط دا

قبرستانی بزرگ و کهنسال بوده و  تر باشند. یعنی انگار اینجاشان از تاج محل هم قدیمیرسید برخینظر می

 شاه جهان به همین خاطر آنجا را برای ساخت تاج محل انتخاب کرده باشد.

دانستم شد. میرفت که در جنگلی انبوه گم میراهی از گورستان قدیمی به سمت رود جمنا میکوره

د از آنجا وارد تاج محل که بنای تاج محل هم در همان سمت قرار گرفته، پس با امیدی ضعیف که شاید بشو

کرد و از دستکاری انسان مصون مانده شد، به آن سو رفتم. وارد بخشهایی جنگلی شدم که باغ را احاطه می

کردم. کم کم از شد و همان را دنبال میاش پیدا میراهی هم از میانههای کورهبود، اما هر از چندی نشانه

تم شد که آن طرفش بنای تاج محل قرار داشت! یعنی از داخل تراکم درختان کاسته شد و جنگل به باغی خ



47 

 

دلیل خریده بودم. به یاد سپردم که از این به بعد اگر باز اینجا باغ به بنا وارد شده و آن بلیت گران اولی را بی

 زنم.فروش را دور ببازهای بلیتآمدم از همان باغ برای ورود به تاج محل استفاده کنم و دار و دکان توریست

هایش اش خوانده بودم. البته ناگفته نماند که بسیاری از جنبهتاج محل به همان زیبایی بود که درباره

ها عادی و آشنا بود. چون همتایش رسید، برای ما ایرانیانگیز و خیره کننده میکه در چشم جهانگردان شگفت

محل با مسجدها و  بازیافت. با این همه تاجتوان های هر شهر ایرانی میو زیباتر از آن را در معماری

شان را از آن وام ستانده، از آن نظر تفاوت دارد که از جنس سنگ ساخته شده است هایی که معماریمدرسه

 بخشد.و نه آجر، و این ابهت و شکوهی چشمگیر به آن می

به همین خاطر  تاج محل نمادی است از حضور فرهنگ ایرانی عصر اسالمی در شمال هند، و شاید

است که استعمارگران انگلیسی که در همین شمال هند با شدیدترین مقاومت روبرو شدند، در صدد تحریف 

ی ایرانی بر آمدند. در منابع فرنگی و به ویژه کتابها و نوشتارهای انگلیسی اغلب هیچ و پاکسازی این پیشینه

شان پارسی بوده و فرهنگ اند و زبان رسمیایرانی بوده ی گورکانیبینید که سلسلهای به این حقیقت نمیاشاره

شان یکپارچه همان بوده که در ایران مرکزی رواج داشته است. در مقابل این سلسله و هنر و ادب و معماری

 شان است. ربط برای نامیدننامند که برچسبی بیرا مغول می

دانستند و تیمور هم ی کار خود را ایرانی میها که نوادگان تیمور لنگ بودند، از همان ابتداگورکانی

ای اسم پسر و جانشینش را شاهرخ گذاشته بود. به ویژه بابر که بنیانگذار این دودمان در هند بود خودزندگینامه

اش در آن روشن است. نیاکان تیمور هم حتا مغول به پارسی از خود به جا گذاشته که کامال بافت هویتی

اند اند که از مدتها پیش مسلمان شده و فرهنگ ایرانی داشتهای بارالس و مقیم شهر سبز بودهاند و تاتارهنبوده

و با مغولها فرک دارند. خالصه که چسباندن اسم مغول بر پیشانی این خاندان جدای آن که ترفندی استعماری 
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ی مقتدری ترین سلسلهدارپرورترین و مردمجفایی اخالقی هم هست در حق فرهنگ و تحریفی تاریخی است،

 ی هند حکومت کرده است. که در کل تاریخ بر شبه قاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهانگیر میرزا و دو پسرش: خسرو و پرویز   اش، نزد جهانگیر آوردن خسرو پس از اسیر شدن

 

اش ی گورکانیان هند است. نام اصلیی تاج محل است، پنجمین شاه از سلسلهشاه جهان که سازنده

است. برادر بزرگترش که  الدین محمد خُرم و پسر کوچک شاه جهانگیر )نورالدین محمد سلیم( بودهشهاب

 ۹۸۴به سال  مردی مقتدر و جنگاور هم بود، خسرو میرزا نام داشت و وقتی پدربزرگش اکبرشاه بزرگ

.م( درگذشت، قیام کرد و کوشید تاج و تخت را به دست بیاورد. جالب آن که رقیبش در این راه پدرش ۱۶۰۵)

جهانگیر بود که ولیعهد اکبرشاه هم بود، اما جربزه و محبوبیت پسرش را نداشت. این جهانگیر دو پسر داشت 
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بود. آخرش هم جهانگیر بر پسرش خسرو غلبه  به نامهای خسرو و پرویز، که دومی سر به راه و مطیع پدر

این خاندان  ی مغولی بودنکرد و او را نصفه و نیمه نابینا کرد و به تبعید فرستاد. تا همین جای کار هم درجه

 با مرور همین اسمها کامال نمایان است! 

 

 

 

 

 

 

 

 شاه جهان در جوانی     شاه جهان و ممتاز محل

 

.م( به مدت سی ۱۶۵۸-۱۶۲۸خورشیدی ) ۱۰۳۷تا  ۱۰۰۷شاه جهان پس از مرگ پدرش جهانگیر از 

زیستند و هنر و ادبیات ایرانی در قلمروشان سال بر هند فرمان راند و در دورانش هندیان در رفاه و آرامش می

به  ۱۰۳۶انگیز پیدا کرد. چون در امرداد سال پادشاه البته سرنوشت غمبا درخشش بسیار شکوفا بود. این 

کردند جان خواهد سپرد. در نتیجه بین پسرانش رقابت و کشمکشی سختی بیمار شد، طوری که همه فکر می

زیب از آن پیروز بیرون آمد. رقیبانش هم در بر سر تاج و تخت شروع شد که فرزند دلیر و جنگاورش اورنگ

یان دو برادرش شاه شجاع و داراشکوه بودند. به ویژه دارا شکوه که مردی دانشمند و فیلسوفی برجسته این م

 شد و در نهایت به دست برادر به قتل رسید.بود، رقیبی سرسخت قلمداد می
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زیب که دستش به خون برادر آلوده شده بود، با اما بعد از چند ماه شاه جهان بهبود یافت و اورنگ

بحرانی روبرو شد. این معمای سیاسی چنین حل شد که اورنگ زیب پدر را بازداشت کرد و در وضعیتی 

تاجگذاری کرد. شاه جهان پس از « عالمگیر»با لقب  ۱۰۳۷ی آگرا به تبعید فرستاد و خودش در تیرماه قلعه

گذشت و بنا .م( در۱۶۶۶خورشیدی ) ۱۰۴۷برکناری همچنان سالها محترمانه زیست و در هشت سال بعد در 

 به وصیتش او را در کنار همسرش در تاج محل به خاک سپردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دربار شاه جهان     شاه جهان و سه پسرش

ای ی دختر زیباروی ایرانی.م( در زمانی که هنوز ولیعهد بود، دلباخته۱۶۱۲) ۹۹۱شاه جهان به سال  

ی دیوانساالری گورکانی بود. این دختر ارجمند بانو بیگم نام داشت و دختر شد که پدرش از مقامهای بلندپایه

شت. تاریخ خاندان شاه جهان و عبدالحسن آصف خان بود، که از پیش هم با خاندان گورکانی پیوندهایی دا
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های خاندانی است که ایرانی بودن خالص ای از آمیختگیممتاز محل جای توجه و بررسی دارد، چون نمونه

ای از دهد. به قدرت رسیدن گورکانیان در هند، در واقع بسط جغرافیایی شاخهخاندان گورکانی را نشان می

انی داشتند و کم کم با فراز آمدن صفویان از ایران مرکزی پس خاندان تیموری بود که در ایران شرقی حکمر

ی باالی فرهنگی و شدند. وقتی دودمان گورکانیان هند تاسیس شد، کل دستگاه دیوانساالری و طبقهزده می

ها از ایران به آن سامان کوچیدند و در دوران این پادشاهان دربار هند مرکز مهمی برای تحول نظامی تیموری

های ایران مرکزی مثل قزوین و اصفهان و شیراز رقابت ادب و فرهنگ ایرانی بود، که با گرانیگاه شعر و

 کرد. می

هایی چشمگیر در بزرگترین شاه گورکانی اکبر شاه بود که به دین زرتشتی گرایشی داشت و نوآوری 

ی فرهنگ و دین در دربارش انجام پذیرفت. او وزیر اعظمی داشت به نام میرزا غیاث بیک اعتمادالدوله زمینه

های ما بوده و در تهران زاده رینامید. جالب آن که این مرد از همشهالدوله میکه اکبر شاه اغلب او را آگهی

ی روستا خارج شده و شهری شده بود در همسایگی ری سرفراز شده بود، که در آن هنگام تازه از مرتبه

 باستانی. 

پدر این میرزا غیاث بیک تهرانی، وزیر مقتدر و دانشمندی بود که برای زمانی طوالنی در دربار صفوی 

سرود. ری نام داشت. او شاعر هم بود و با تخلص هجری شعر میکرد و خواجه محمد شریف هجخدمت می

هجری در دستگاه صفوی نزد حاکمانی خراسان یعنی تاتار سلطان و امیر محمد خان تکلو خدمت کرد و 

بعدتر به عنوان وزیر و مستوفی به یزد و ابرکوه و بیابانک فرستاده شد و هفت سال آنجا ماند، تا آن که در 

اصفهان رفت و همانجا درگذشت. از او دو پسر باقی ماند یکی محمد طاهر وصلی که شاعری سنین پیری به 

بیک که هم شاعر و دانشمندی زیرک بود و هم دیوانساالری نیرومند و مدیری  خیال بود، و دیگری غیاثنازک

 کارآمد. 
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ه شد و از کارهای دانند، دلزددید در دستگاه شاه تهماسب قدر شعر را خوب نمیغیاث بیک چون می

که یکی شان آصف –گیری کرد و چون به تنگدستی برخورد، با همسر باردار و سه فرزندش دیوانی کناره

و فرزندی که زاده  به سوی هند کوچ کرد تا به دربار اکبر شاه بپیوندد. در قندهار همسرش بار نهاد -خان بود

شد، مهرالنساء نور جهان نامیده شد که مقدر بود عروس اکبر شاه شود. این دختر نزد پدر آموزش دید و به 

دانست. همزمان با سرود و علوم گوناگون را نیک میزنی جوان و فرهیخته تبدیل شد که شعرهای نغز می

کرد، تا این که به وزارت اکبرشاه رسید و فت میبالیدن و رشد او غیاث بیک هم در دستگاه گورکانی پیشر

 .م( مهرالنساء نور جهان با جهانگیر پسر اکبرشاه ازدواج کرد. ۱۶۱۱خورشیدی ) ۹۹۰کمی بعد در 

این وصلت هم به سادگی دست نداد و ماجراها داشت که داستانش تا چندین قرن بعد بر سر زبانها 

ساخت. ماجرایش هم چنین بود که او در هفده سالگی با سرداری  بود و بخشی از ادبیات کالسیک هندی را بر

دلیر به نام علیقلی شیرافکن استاجلو ازدواج کرد که حاکم قندهار از طرف دولت ایران بود و از سردارانی بود 

برد. بعد از مدتی او به دربار گورکانیان پیوست و این که مورد اعتماد شاه اسماعیل دوم صفوی فرمان می

.م( شیرافکن ۱۶۰۷) ۹۸۶ان زمانی بود که با مهرالنساء وصلت کرد، که دختر وزیر اعظم اکبرشاه بود. در هم

ها مورد بازخواست قرار گرفت و هنگام درگیری با کسانی خان به خاطر همدلی نشان دادن با شورش افغان

 که برای بازداشتش آمده بودند، به قتل رسید. 

داشت، تا چهار سال در خلوت ماند و از ازدواج ا بسیار دوست میمهرالنساء که گویا شوهرش ر 

مجدد سر باز زد، تا این که جهانگیر شاه از شاهزادگان گورکانی که پیش از ازدواج هم با او سر و سری داشت 

اء هم ی او بود، روز نوروز در مینا بازار آگرا راه را بر او بست و از او خواستگاری کرد، و مهرالنسو دلباخته

پذیرفت. به این ترتیب او بیستمین همسر جهانگیر شاه و سوگلی او شد و نخست به نام نور محل و بعدتر 
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در زبان پارسی اهالی هند لقبی است برای کاخ « محل».م( به لقب نور جهان دست یافت، و ۱۶۱۷) ۹۹۶در 

 شاه.

مقامی واال دست یافت و دخترش الدین هم در دربار گورکانی به برادر مهتر مهرالنساء یعنی آصف 

ی دهد که طبقهی قصر( با شاه جهان ازدواج کرد. این ازدواجها نشان میارجمندبانو ممتاز محل )یعنی برگزیده

اند، که مانند مورد شیرافکن حاکم ارتشی و کشوری در دو دولت گورکانی و صفوی نه تنها خویشاوند بوده

و افراد به سادگی از یک دربار به دیگری حرکت کرده و نقش خود را  اندخان و غیاث بیک اصوال یکی بوده

 اند.کردهحفظ می

شد ازدواج ممتاز محل در نوزده سالگی با شاه جهان که در آن هنگام هنوز شاهزاده خرم نامیده می 

آب  شان دارا شکوه بود که مردی دانشمند و فیلسوف ازکرد و این زوج صاحب چهارده فرزند شدند. یکی

زیب بود که بر پدر شورید و او را به زور از در آمد و شاه جهان او را به جانشینی برگزید. دیگری اورنگ

اورنگ هند کنار زد و برادر مهترش را به قتل رساند و تاج و تخت را تصاحب کرد. دختر محبوب این زوج 

پس از مرگ مادرش به مقام پادشاه بیگم  آرا بیگم نام داشت که زنی سیاستمدار و بسیار مقتدر بود وهم جهان

شاه هند بود. او هرگز ازدواج نکرد و در جریان  -و نه شوهرش –ی هند رسید، در حالی که پدرش یعنی ملکه

همین خاطر پس از شکست خوردن او به  های جانشینی با سرسختی از دارا شکوه حمایت کرد و بهدرگیری

زیب او را به همراه پدرشان به بازداشت خانگی فرستادند. پس از مرگ شاه جهان او با برادرش امر اورنگ

 آشتی کرد و بار دیگر به مقام مقتدرترین زن هندوستان دست یافت. 

جا گذاشته اهمیت دارد. او  آرا بیگم به خاطر ردپای ماندگاری که در معماری ایرانی از خود بهجهان

ای ی باشکوه و سرزنده.م( با وقف دارایی شخصی خود ساخت و مدرسه۱۶۴۸) ۱۰۲۷مسجد جامع آگرا را در 

ی مرکزی بازار این شهر هم در کنارش بنا کرد. او همچنین کاروانسرای عظیمی در دهلی ساخت که به هسته
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شود. ناگفته نماند که بافت وک )میدان ماه( نامیده میچبدل شد و این همان جایی است که امروز چَندنی

« آبادجهانشاه»اصلی شهر دهلی قدیم اصوال در همین دوران شکل گرفت و به همین خاطر در ابتدای کار 

 شد.نامیده می

 

   

 

 

 مرگ شاه جهان در 

 آرا بیگمحضور جهان

 

 

 

 

 

 

 مسجد جامع آگرا
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.م( و ادوارد دوم و ملکه ۱۸۴۳ /۱۲۲۲ی ارتش در چندنی چوک دهلی هنگام تاجگذاری بهادر شاه دوم گورکانی )در رژه

 .م(۱۹۰۳ /۱۲۸۲الکساندرا )در 

 

الدین اولیاست و بر پیشانی بنایش این بیت زیبا نظامی آرا بیگم هم در دهلی و جوار مقبرهمزار جهان

هرچند «. به غیر سبزه نپوشد کسی مزار مرا/ که قبرپوش غریبان همین گیاه و بس است»نوشته شده که: 

اند که نه هویت این زن نامدار گذرند، چندان پس از استعمار انگلیس مسخ شدههندیانی که از برابر این بنا می

 و نه توانایی خواندن این بیت را دارند.شناسند را می
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ممتاز محل در عمر کوتاه اما پربار خود زندگی باشکوه و پرتجملی را تجربه کرد، و شمار فرزندانش  

نسبت به توان زادآوری آن روزگار، چشمگیر است. با این همه در زمان زادن چهاردهمین نوزادش )دختری 

دکن درگذشت و شوهرش را با چنان سوگ عظیمی پشت سر باقی نهاد، پور به نام گوهرآرا بیگم( در برهان

 که ساخت تاج محل را در پی داشت.

  

 

 

 

 

 

 

 شاه جهان و ممتاز محل  غیاث بیک اعتمادالدوله    ممتاز محل

 

کردم و شاه انگیز و رنگین را در ذهن مرور میگشتم، این تاریخ خیالآن روز وقتی در تاج محل می 

کردم که طی یازده سالی که ساخت این بنا طول کشیده، بر همین راهها و جهان و درباریانش را مجسم می

شد هنوز ردپای نین میاند. همچکردهکرده و بر پیشرفت ساخت این بنای زیبا نظارت میپلکانها گذر می

نامداران پرشماری را در خاطر مجسم کرد، که برای بازدید از این شاهکار شکوهمند معماری به آنجا 

ها و در و دیوارش ها در امان مانده و کاشیاند، و جای تعجب داشت که چطور بنا از دست انگلیسیآمدهمی
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اند. دلیلش هم البته الی غارت شده به انگلستان نفرستادهرا مثل بناهای فراوان دیگری از جا نکنده و همچون م

 های داخلش را بارها غارت کرده بودند.اند، وگرنه گنجینهتوانستهآن بوده که نمی

کند و قطب صنعت تاج محل امروز ساالنه هفت هشت میلیون گردشگر را به خود جلب می 

اند، اما راهنماهای های پارسی نوشتهشعرها و کتیبهگردشگری هندوستان است. هرچند بر تمام در و دیوارش 

دهند و نه حتا خودشان اش میبرند، نه اطالعاتی دربارهها را در آن پیش و پس میسوادی که توریستکم

شان هستند. بنا در زمینی به مساحت هفده هکتار ساخته شده و در باالترین نقطه ارتفاعش به قادر به خواندن

 ۳۵اندازد، رسد. بلندای گنبد اصلی بنا که بر روی آرامگاه شاه جهان و تاج محل سایه میر میهفتاد و سه مت

ها اند. ساختارش کامال برای ایرانیهایی چهل متری در اطرافش به آسمان سر بر کشیدهمتر است که مناره

اش همان است که در اند و چارچوب کلیشان دیدهآشناست، چون مشابهش را فراوان در بناهای پیرامون

بینیم. چند سال بعد که آسیای میانه را دیدم، دریافتم که های قدیمی عصر صفوی میها و مدرسهمسجد جامع

 تاثیری آشکار از گور امیر یعنی آرامگاه سلطنتی خاندان تیموری در سمرقند هم در این بنا نمایان است.

در تمدن ایرانی قرون میانه است. طراحی بنا بر ای از کار گروهی پیچیده و فشرده تاج محل نمونه 

اند و یکی نقشهای ی گروهی بزرگ از معماران و هنرمندان بوده که هریک متخصص موضوعی بودهعهده

کرده است. رهبر این گروه آرایی بوستان را تعیین میها و دیگری گلبندی پنجرهها و دیگری شبکهکاشی

گاهش شهرهای مرکزی ایران بوده و مانند اغلب اعضای دیگر این گروه، در استاد احمد الهوری بوده که زاد

ها به کار مشغول شده بودند. استاد احمد همان معماری جوانی از ایران به هندوستان کوچیده و نزد گورکانی

است که دژ سرخ را طراحی کرده و ساخته و آن هم بنایی بسیار زیبا و چشمگیر است از جنس سنگ سرخ 

 پس از تاج محل به دیدنش رفتم.که 
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اهلل مهندس، از نام و نشان سایر کسانی که تاج محل را طراحی کردند هم خبر داریم. لطف 

دانیم که خود شاه جهان هم از معماری سررشته داشته و در میرعبدالکریم و مکرمت خان. همچنین این را می

برده است. این گروه بزرگ از ی بنا دست میی اولیههاکرده و در نقشهساخت بنا با طراحان چند و چون می

تراشان برخوردار کاران و سنگمعماران و هنرمندان از پشتیبانی لشکری از کارگران و بناها و باغبانان و کاشی

رسید و برای یازده سال برای ساخت این بنا کوشیدند. همگی بودند که شمارشان به بیست هزار تن می

شان هم دستمزدهایی به نسبت گزاف و چشمگیر نسبت به بناها و کارگران گیر بودند و همهب کارگران مواجب

کردند، و این را باید با سیستم ساخت بناهای بزرگ در اروپا مقایسه کرد که همچنان آن روزگار دریافت می

وار بود که زندانیان سیاسی کشی از بردگانی استی قرن بیستم در دولت شوروی و آلمان و ایتالیا بر بهرهتا میانه

کشی از مهاجران پاکستانی و چینی و بودند، یا به شکلی مشابه در انگلستان و آمریکا و فرانسه بر مبنای بهره

های زنجیریشان با همگرفتند، ولی شرایط زندگیالجزایری شکل گرفته بود، که برای کارشان دستمزد می

 ت تفاوت چندانی نداشت.شان در کشورهای کمونیست و فاشیسبرده

در تاج محل راهنماهای محلی اصرار خیلی زیادی دارند که این بنا را هندی بدانند، و اغلب منظورشان  

دهد. این معنی می« هندِ منهای ایران»از هند چیزی عجیب و غریب و مفهومی جعلی و غیرتاریخی است که 

زند. چون واقعیت آن است که سیستم فرهنگی و یتصور البته از نادرستی گذر کرده و به چرندی پهلو م

ی هند که ی شبه قارهسیاسی هندوستان در سراسر تاریخش تا قرن بیستم بخشی از تمدن ایرانی بوده و بدنه

سازد، تا اواخر دوران استعمار نقش هزاران دین متفاوت دارد و اصلِ مساحت و جمعیت هند را هم بر می

اش آن که در همین گروه اند. نمونهنگ و تمدن درخشان هندوستان نداشتهدهی به فرهچندانی در شکل

ی ی کل طبقهشود، و این دربارهی هندویی یافت نمیطراحان و معماران تاج محل، هیچ شخصیت برجسته

ها دانیم که گورکانیان بسیار بیش از صفویان و عثمانیی فرهنگی در هند صادک است. این را هم مینخبه
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اند، و بنابراین غیاب عنصر هندی خالص طرف و منصف بودهار و نسبت به ادیان و نژادهای گوناگون بیرواد

ی اند و طبقهگردد که هندوها روستایی و نانویسا و غیرشهری بودهدر این بین بیشتر به این حقیقت باز می

ی محدود گ و سیاست محلی منطقهشدند که خارج از فرهنشان تنها به سردارانی و برهمنانی منحصر مینخبه

خودشان در سطح جهانی و حتا در سطح کل هندوستان چندان دستاوردهای درخشانی از خود به جا 

 اند. نگذاشته

ایست ای از کتابهای درسیبرداریبه هر صورت روشن بود گفتمانی که بر تاج محل حاکم است، کپی 

ی چک و چانه زدن در این مورد اند، و نه من حوصلهشان نوشتهکه استعمارگران انگلیسی برای بندگان هندی

و دزدکی سخنان راهنماهای شد. پس برای خودم در بنا گشتم داشتم و نه گوشی شنوا برایش در آنجا یافت می

گفتند خندیدم و آخرش بر ایوان بنا نشستم و دمی آسودم. هندی را گوش دادم و در دل به مزخرفاتی که می

شان در حین چرخیدن در بنا، به طور گذری با چند نفر هم آشنا شدم که جهانگردانی اروپایی بودند. یکی

خورد، بنا گرفت، که آخرش هم نفهمیدم به چه دردش میعکاس بود و گیر داد و چند عکس از من در داخل 

کند، که البته موردی نداشت ی بنا استفاده میگفتم از من دارد به عنوان مقیاس برای ثبت اندازهو به شوخی می

 شد گرفت. چون آدم در آن اطراف زیاد بود و عکسِ بی آدم اصوال نمی

بنا که به نسبت خلوت بود دراز کشیدم و غرک در ی یک نوبت هم زیر یکی از گنبدهای گوشواره 

تماشای الگوهای تقارنی باشکوهی شدم که بر تاک گنبد طراحی کرده بودند، و این کاری است که در همه جا 

ام و بسی روشنگر و لذتبخش است. جالب آن که وقتی اهلل گرفته تا جامع یزد انجام دادهاز مسجد شیخ لطف

اند و دارد سقف ر از توریستهایی شده که آنها هم به همین شکل بر زمین دراز کشیدهبرخاستم دیدم اطرافم پ

 کنند. و دیوارها را نگاه می
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داشتم، دو دختر زیباروی ی بنا یادداشت بر میدر همان بین وقتی که داشتم از روی شعرهای کتیبه

پرس و جو کردند. برایشان توضیحی  نوشتمی آنچه میروس هم آمدند و با زبان انگلیسی وحشتناکی درباره

توانم خطهای روی دانم چقدر سر در آوردند، ولی خیلی برایشان جالب بود که ایرانی هستم و میدادم که نمی

خواندم. باز سر و در و دیوار را بخوانم. ساعتی بعد که در ایوان برای خودم نشسته بودم و داشتم حافظ می

زد. آمدند و نشستند و کمی گپ اه مردی روس که انگلیسی را روان حرف میشان پیدا شد، این بار همرکله

ها داشتند که جوابشان را دادم، و این انگار فراتر از ی معماری بنا و تاریخ گورکانیزدیم. کلی پرسش درباره

 گشتند. ی بزرگ ده دوازده نفره جهانگرد روس بازانتظارشان بود. چون رفتند و یک دفعه دیدم با یک دسته

ی بنا بود و مصون جایی که نشسته بودم، کنج ایوانی بود مشرف به گنبد تاج محل، که هم در سایه

ی روسها دور و برم جل و پالسشان را پهن اندازی معرکه. دار و دستهاز آفتاب تند هند، و هم دارای چشم

زد. آن ی را به نسبت خوب حرف میتر آمد، که انگلیسکردند و یکی از آن دو دختر این بار با خانمی مسن

ی مرد روس قبلی جای دیگری رفته بود و پیدایش نبود. سه نفری گپی زدیم و این بار پرسشهایشان درباره

کردند قرآن است، و وقتی توضیح دادم که شعر پارسی است و به کسی کتابی بود که در دست داشتم. فکر می

ی ادبیات و شعر هستند، و البتر شد. روسها در کل مردمانی شیفتهبه نام حافظ مربوط است، قضیه برایشان ج

شان تنها دو سه قرن است، بسیار شان پوشکین و گوگول بوده و عمر ادبیاتاین با توجه به این که اولین ادیب

 جالب توجه است. 

اهی شود و نقل قولهایش به متونی از قرنها و گوقتی گفتم حافظ به هفتصد سال پیش مربوط می

زده شدند و درخواست کردند که برایشان کمی حافظ گردد، بسیار هیجانها پیش از خودش باز میهزاره

ها پشت به پشت هم ایمدرسه ی روسها دورمان جمع شده بودند و مثل بچهبخوانم. تا این لحظه تقریبا همه

همان خانم میانسال که به گمانم فهمیدند، چون هایشان اصوال انگلیسی نمینشسته بودند، و ظاهرا خیلی
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کرد. جالب آن که در این میان شان هم بود، هر از چندی حرفهایم را به روسی برایشان ترجمه میسردسته

گروهی هندی هم کم کم به شنوندگان پیوستند و جمعیتشان به تدریج بیشتر هم شد. اولین شعری که برایشان 

 خواندم این غزل بود:

 از بخت شکر دارم و از روزگار هم   بوس و کنار همدیدار شد میسر و 

 جامم به دست باشد و زلف نگار هم  زاهد برو که طالع اگر طالع من است

 لعل بتان خوشست و می خوشگوار هم  کنیمما عیب کس به مستی و رندی نمی

ناپذیر دیگری ترجمه و این سه بیت اول را هم برایشان ترجمه کردم. با این که شعر پارسی مثل هر شعر اصیل

ها همه زاهد و تارک گفتند تصورشان این بوده که ایرانیاست، از فهمیدن محتوایش بسیار سر شوک آمدند. می

 شوند که ... بینیم بابا! دنیا هستند، و قدری طول کشید تا تفهیم

فتم و شعرش را گرخالصه کار ما با این روسها به آنجا کشید که برایشان فالی تصادفی از حافظ می 

کردم که زبان سازندگان کردم و هربار هم تاکید میخواندم و بعد به انگلیسی ترجمه مینخست به پارسی می

اند. لذت اشعار حافظ قدری حواسم را پرت کرد و از محل همین بوده و بر در و دیوار هم پارسی نوشته تاج

م و دیدم اطرافم بیش از صد نفر هندی و چندین محیط غافل شدم و دیری نگذشت که یک دفعه به خود آمد

دهند. این ی کشیشی را گوش میوار و دقیقا انگار که دارند موعظهاند، با حالتی شیفتهدسته توریست نشسته

ها چشمگیر بود. چون بعد از دریافت این نکته مجلس را به هم زدم و گفتم وقت حالت به ویژه در هندی

وند دنبال کارشان! چون برای خلوت کردن به آنجا رفته بودم و اینطور در مرکز شعرخوانی تمام شده و بر

 میدانی قرار گرفتن را در آن حال و هوای سفر و قلندری خوش نداشتم. 
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ها ول راه پا شدند و رفتند و پایان نمایش را پذیرفتند. اما هندیها خیلی سربهجالب آن که اروپایی

ندوهای مهربانی هم بودند، اصرار داشتند که زبان دیوان حافظ به اردو است، و شان که هایکن نبودند. عده

مضمونش هم همان قرآن است. این برایم جالب بود که استعمار هند باعث شده خط فراگیر پارسی نزد این 

شود. ای محو از اردو و مضمونهای پردامنه و متنوع آن به روایتی کوچک از اسالم فرو کاسته مردم به سایه

خطی که طی بیش از هزار سال تمام زبانهای قومی ایرانی از اردو و ترکی و کردی تا بلوچی و مازنی و لری 

 شده، و این در کنار زبان ملی و دینی این قلمرو یعنی پارسی و عربی بوده است. بدان نوشته می

ز دستشان فرار کردم. به ها چنان بود که ناچار از جایم برخاستم و تقریبا ابه هر روی تجمع هندی

کشید و یکی دو نفری که اول خواسته بودند اسمشان را خصوص که دیگر کار داشت به جاهای باریک می

به پارسی بنویسم و چنین کرده بودم، آن را به بقیه نشان داده بودند و همه چنین درخواستی داشتند، تقریبا با 

نویسم. همان جا بود که درک کردم چرا در هند این یشان میاین داللت که انگار دارم طلسمی یا دعایی برا

شان با روایتهایی مدرن از آن اند که دین رسمیکند و چطور پذیرفتههمه پیشوایان دینی رنگارنگ ظهور می

کردند، جایگزین گردد. استعداد این مردم برای مقدس شمردن چیزهای ها تبلیغ میدست که تئوسوفیست

 انگیز بود. منانه از گفتارهای دیگران به راستی شگفتعادی و پیروی مؤ
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ام را آنجا سپرده عصرگاه بود که باالخره از تاج محل دل کندم و رفتن به چادر بی در و پیکری که کوله

بودم. کامال آمادگی داشتم که بگویند یکی دیگر آمده و کیفت را برده، اما دیدم همان جا دست نخورده افتاده 

ها و درستکاری ایی برخی از هندیو آسوده خاطر برش داشتم، در حالی که از ناسازگاری بین دزدی و گد

 برخی دیگرشان دچار حیرت شده بودم. 

صد بعدی سم لعلمق شهرت دارد و هندیام جایی بود به ا سرخ  شتر با نام دژ  ها هم با کوت که امروز بی

کوت استتت، که در اصتتل ی همین لعلنامند که ترجمهمی Red Fortاز خودبیگانگی غریبی همگی آن را 

ی تاج محل ی تاریخی در چند ده کیلومتری تاج محل قرار دارد و جلوی دروازههندی استتتت! این منطقه

سم هند می صنعت توری شگران را از این قطب به آن قطب  شتند که گرد برند. اما این خودروهایی وجود دا

صمیم گرفتم راهی را در یدنی واقعا به نظرم لوس و خنک میشیوه از بازدید از بناهای د سید و بنابراین ت ر

شته برای رفتن از اینجا به آنجا از آن  صلی تاج محل در روزگاران گذ ساکنان ا پیش بگیرم که مردم محلی و 

 بردند.بهره می

مان پیرمرد ی این مستتتیر پرس و جویی کردم و هکردم، دربارهوقتی در بوستتتتان تاج محل گردش می

ام کوت را هم نشتتانم داده بود. پس کولهی رفتن به لعلباغبانی که به حریم تاج محل راهم داد، مستتیر بیراهه

شد که  سیر جنگلی پیش رویم به حرکت درآمدم. وقتی قدری پیش رفتم، معلوم  را به دوش انداختم و در م

جنگلی گم شتتده، و به همراهش قاعدتا من هم  های بلندکوره راهی که پیرمرد نشتتانم داده بود البالی علف

شدن  ساس گم  ست که هیچ وقت در کوه و جنگل اح سجایای اخالقی من این ا شده بودم. اما یکی از  گم 

روم و آخرش هم همیشه گیرم و میدهد و همیشه با اعتماد به نفس یک راهی را در پیش میبهم دست نمی
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ترفند استتتفاده کردم و چون دیدن جنگلهای کنار رود جمنا برایم  شتتوم! در این موقعیت هم از همینپیدا می

 جالب بود، به آن سمت رفتم.

شتتناختی شتتدید شتتده بود، به ی جنگلی که دچار فرستتایش بومروی در میانهپس از یک ستتاعتی پیاده

دی به نسبت راه دیگری رسیدم که آن را در پیش گرفتم و بی مقدمه دیدم جنگل به پایان رسید و به معبکوره

انداز عالی ستتاخته شتتده بود. معبد قدیمی بود و بزرگ رستتیدم که مشتترف بر رود جمنا در جایی با چشتتم

های ستتنگی رویش دهان باز کرده بود، گیاهانی فرستتوده و از شتتکافهای فراوانی که بر دیوارها و صتتورتک

 کشیدند.سرک می

شده نکته صحن معبد جمع  سی چهل نفری در  ی بزرگ هیزم هم در بودند و یک کومهی جالب آن که 

شتتتد. همگی برابر رود جمنا روی هم چیده بودند. اغلبشتتتان مرد بودند اما چند زنی هم میانشتتتان دیده می

شده سمی آنجا جمع  شهسپیدپوش بودند و معلوم بود برای اجرای مرا ستم، و دقایقی اند. رفتم و گو ش ای ن

ند، در حال که جستتد پیرمردی را روی تابوتی نهاده و حمل نگذشتتته بود که دیدم گروهی دیگر ستتر رستتید

 کردند. حامالن تابوت سه مرد جوان رشید بودند که قاعدتا پسران متوفی بودند.می

سم مرده سیار خوانده بودم و کامال با سوزان هندوها را ندیده بودم، ولی دربارهمن تا آن موقع مرا اش ب

شتم. این را هشیوه شنایی دا شته و م میی کار آ سم فرزندان فرد درگذ صلی مرا ستم که اجرا کنندگان ا دان

ست ضای کا شد و روند کارها را مدیریت کند. آن اع شته با ضور دا ستند، اما یک برهمن حتما باید ح اش ه

ستایی در همان حوالی بودند و نمی شکارا اهالی رو شییع مردهمردم آ سم ت ضور من در مرا ستم ح شان دان

شان خوشای شود، یا ناجور و آزارنده. این بود که در میان جمعیتی که همگی با تعجب و ند محسوب میبرای

ستانه نگاهم می شان را پیدا کردم، که پیرمردی الغر و بلند کردند، چرخی زدم و باالخره برهمننه چندان دو
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شانی شیده بود و روی پی سرش را ترا شرو بود که  شیوا را با رنگ قرقد و خو شیده بود. اش عالمت  مز ک

 کرد. خودش هم همراه بقیه داشت هیزم جمع می

سر حرف را باز کردم. در همان چند جمله سی و هیچ زبان سراغش رفتم و  شد که انگلی ی اول معلوم 

دانستتتند و این خیلی جالب توجه بود. چون از داند، و هیچ کدام دیگرشتتان هم نمیمشتتهور دیگری را نمی

نفوذ این زبان به شهرهای هند محدود است. زبانشان هم هندی رسمی نبود و به  داد ضریبطرفی نشان می

زدند. آخرش به رستتم زبانی یا گویشتتی به کلی متفاوت با چیزهایی که تا آن موقع شتتنیده بودم حرف می

سیار مهربان و  سی حرف زدن. پیرمرد برهمن با آن که ب شروع کردم به پار شرایط  شگی خودم در این  همی

ای در این مراستتم مرستتوم رو بود، آشتتکارا از دیدنم خوشتتحال نشتتده بود و معلوم بود که بودن غریبهخنده

خلق و خویش تغییری کرد. جالب آن که این زبان را هم  نیست. اما وقتی شروع کردم به پارسی حرف زدن،

 داد. ایید تکان میشناخت و وقتی گفتم ایرانی هستم، سرش را به تدانست، اما ایران را کامال مینمی

زدیم و مان به زبان خودمان حرف میی ستتورآلیستتتی که در آن هرکدامخالصتته پس از یک ربع مکالمه

شکلی معجزههیچ کدام هم حرف همدیگر را نمی سیدیم. دربارهفهمیدیم، به  سا به توافق ر ی این که او چه آ

شان خواستم در مراسمم خبر دارم که از او میگفت واقعا تصویر روشنی ندارم، اما از طرف خودچیزهایی می

سرش را به عالمت تایید تکان داد. اما  ضایت داد و  شرکت کنم. پس از مقاومتی نه چندان جانانه، باالخره ر

مان کرده بودند و آن سه مرد جوان و قلچماک که فکر کنم پسران متوفی بودند، در همین حین اهالی هم دوره

رسید، تر از بقیه به نظر میشان که مسنکردند. به خصوص یکییم برهمن مخالفت میبا اخم و تخم با تصم

 خیلی بحث داشت. 
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ستم مایهمن که نمی شهخوا سم مردم را به هم بزنم، وقتی دیدم مناق شوم و مرا سی ب ای در ی آزردگی ک

ای ام رفتم که گوشهکولهکار است، تصمیم گرفتم از آنجا بروم. از وسط جمع خودم را بیرون کشیدم و سراغ 

سمت جنگل حرکت کردم که بروم. اما ناگهان دیدم جمعیت  شتم و به  شته بودمش. آن را بردا کنار معبد گذا

ام گذاشت و با اصرار دعوتم کرد که در مراسم بمانم. به سمتم برگشتند و پیرمرد برهمن دستش را روی شانه

سر در نیاوردم. ولی چون چند بار به من و جنگلی که بعد هم نطقی طوالنی برای جمع کرد که چیزی از ش 

شنا را آورد. حدس می سم کری شاره کرد و چند دفعه هم ا شت میاز آنجا آمده بودم ا گفت که مهمان زنم دا

آورد که در آنها کریشنا در قالب انسانی تواند در مراسم شرکت کند و داستانهایی فولکلور را گواه میهم می

 کرد.در مراسم شرکت میآمد و در می

شکایتها پایان یافت و اهالی محل پذیرفتند که  شد و  ضا عوض  صه بعد از نطق برهمن یک دفعه ف خال

سر متوفی که جوانتر از بقیه بود، آمد کولهمن هم در برنامه سه پ شرکت کنم. یکی از  ام را گرفت و به شان 

خانه برداشتتتته بود و آشتتتکارا آلوده و ناپاک بود، اما داخل معبد برد و یکی دیگر برایم آب آورد، که از رود

 خوردند، ما هم خوردیم!چون همه داشتند همان را می

اند. اما وقتی برهمن آمد و دستم را گرفت و به ی تماشای مراسم را به من دادهکردم اجازهاولش فکر می

شته باشم. تا این موقع تدفین ی هیزمها برد. متوجه شدم که قرار شده نقش فعالتری در آیینسر کومه شان دا

های باریک برای گُر گیراندن های نهایی و نهادن ترکهکاریعمال کار گردآوری هیزم تمام شتتتده بود و ریزه

آتش باقی مانده بود. بعدش قضتتتیه این طوری شتتتد که من یک دفعه به خودم آمدم و دیدم دارم به عنوان 

ام در آتش درستتت کردن در جنگل بود که باعث ه خاطر تجربهاش بکنم! بخشتتیدستتتیار برهمن عمل می

شان راهروی الزم برای عبور باد و هوا را ایجاد کنم. شد هیزمها و ترکهمی ها را درست روی هم بچینم و بین
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سم را می سیک اجرای مرا شکل کال شد، این بود که  شی دیگرش که کمی دیرتر نمایان  ستم و این بخ دان

 تی برهمن و خویشاوندان متوفی شده بود. ی شگفظاهرا مایه

نامندش، در دستتتگاه عقاید هندویی واپستتین کریَه میها اَنْوَروهانیَه و آنتیَهستتوزان که هندیمراستتم مرده

سمی آنتِهی چرخهمرحله ست و به همین خاطر آن را در کتابهای ر سکارَه( ا سام شتی میی زندگی ) نامند یی

ی گذار(. چون فرض بر آن استتت که هنگام ا آنتیمَه ستتانستتکارَه )آخرین مرحلهی« آخرین قربانی»که یعنی 

 کند. گیرد و آن را به پنج عنصر اصلی تقسیم میاجرای آن ایزد آتش )آگنی( جسد را در اختیار می

اند. چندان هم اش کردهها وامگیریها از زرتشتتتیی پنج عنصتتر البته اوستتتایی استتت و هندیاین ایده

اند. چون پنج عنصر اوستایی آب و باد و خاک و آتش و آذر که چهارتای اش کنکاشی نکردهی فلسفهدرباره

بینی به نسبت ابتدایی هندوها سازمان و نظم مشخصی ندارد. اولش گیتیانه و پنجمی مینویی است، در جهان

به همین خاطر همان چهار عنصر  شان وجود ندارد.ی دو ساحت متمایز گیتی و مینو در دینچون اصوال ایده

ها نامند که تفاوت چندانی با باد ندارد. درست به همان شکلی که یونانیاند و پنجمی را فضا میاول را گرفته

هم در آن طرف مرزهای تمدن ایرانی همین ایده را وامگیری کردند، اما یا مثل پارمنیدس تنها چهار عنصر را 

ثل افالطون و  یا م ند، و  هایی حل پوتاگوراستتتیگرفت هام با اب با آتش زمینی یکی فرض کردند و  ها آذر را 

 ناشدنی دست به گریبان ماندند.

سم مردهشیوه ست و در هر منطقه تفاوتهایی با جاهای ی اجرای مرا سته ا ست واب سوزان هندویی به کا

شتر درباره سی نان مربوط میی جنگاوران و برهماش خوانده بودم به طبقهدیگر دارد. آنچه من بی شد، اما ک

تر بود. به همین خاطر که اینجا درگذشتتته بود از طبقات روستتتایی بود و اجرای آیین برای این افراد ستتاده

 انداخت. ای که در حافظه داشتم کار را راه میهمان چارچوب کلی
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ن بود. روی اش نمایاپیرمرد مرده را مطابق رستتتوم هندویی با کفن ستتتپید پوشتتتانده بودند، و چهره

گویند. وقتی هیمه آماده شتد، پسترهای ها به آن تیلَک میی گذاشتته بودند که هندیاش خال سترخپیشتانی

شد. در این  شمال با سمت  سرش به  سمت جنوب و  پیرمرد او را روی هیزمها نهادند، طوری که پایش به 

ا تنی خیس به ما پیوستتت. او در حین برهمن از کمر به باال برهنه شتتده و در رود جمنا غستتل کرده بود و ب

سد را باز کردند و مقداری برنج در حالی که ورد می سران متوفی دهان ج شت. پ خواند چند بار دور هیمه گ

ستیارش را بر عهده گرفته  ستند، و در همین حین برهمن و من که نقش د شان نهادند و دهان را ب دهان پدر

ها برای آن بود که آتش خوب د روی هیزمها چیدیم. پیهبودم، مقداری عود و پیه در گوشتتته و کنار جستتت

سوزد و بوی  سوزد، و عودها برای آن که بوی خوبی از آن برخیزد. چون هندوها معتقدند اگر آتش پردود ب ب

 ای پایینتر در تناسخ بعدی.بدی بدهد، نشانگر گناهکار بودن فرد درگذشته است و بازگشت روحش به مرتبه

شد متوف سر ار سر ی با کوزهبعد پ سد پدر را طواف کرد و کوزه را در باالی  ست آمد و ج ای آب در د

ی نهایی کار را انجام داد جسد پدرش شکست و آبش را بر زمین ریخت. آن وقت برهمن با مشعلی مرحله

و کومه را به آتش کشید. چیزی که برایم جالب بود آن که هیچ نشانی از عزاداری و غم و غصه در حاضران 

سی گریه نمییده نمید سینهشد، مثال ک سر و  کردند. فقط همان زدند و مویه نمیی خود نمیکرد و زنان به 

کرد ظاهری موقر و جدی و سوگناک داشته هایش دایم در هم بود و سعی میپسر مهتر متوفی بود که سگرمه

 باشد. 

همن با چوب یا چماقی به سر مرده سوزان بری مردهی جالب دیگر این بود که رسم است در میانهنکته

سوزد و جمجمه که ضربه بزند و جمجمه سد کامال ب ست که ج صل برای این ا شکافد. این کار در ا اش را ب
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ها معتقدند که این حرکت برای آزاد کردن بخشتتی محکم و حجیم از بدن استتت، باقی نماند. اما خود هندی

 ی که من در آن شرکت داشتم چنین کاری را انجام ندادند.شود. اما در مراسمروح مرده از بدنش انجام می

ها قدری فرو نشتتستتت، جمعیت پراکنده شتتد و من هم با برهمن و پستتران متوفی پس از آن که شتتعله

سه ام را باز به ای میوه که به عنوان هدیه برایم آورده بودند را با قدردانی گرفتم و کولهخداحافظی کردم و کی

سیار از تجربهسمت لعلدوش انداختم و به  شرکت در آیین مردهکوت به راه افتادم، در حالی که ب سوزان ی 

هندویی خوشحال بودم. جمعیت حاضر در مراسم هم وقتی دیدند باز بعد مراسم به سمت جنگل برگشتم و 

شنا  شده بودند که خودِ کری ست تکان دادند و احتماال خاطرجمع  شدند و برایم د شدم، جمع  برای وارد آن 

شتتان آمده، وگرنه هیچ جهانگرد خارجی عاقلی آن جاها برای خودش در جنگل پرستته حضتتور در مراستتم

 زد.نمی

کردم هم در ی رود جمنا قرار دارد و جنگلی که در آن راهپیمایی میدانستتتتم که لعل کوت در کرانهمی

های آستتتفالت برخوردم که راهکنار همین رود گستتتترده شتتتده بود. پس به راهم ادامه دادم و چند باری به 

کردند. از همین نشانه دریافتم که مسیرم را درست ها در آن گذر میخودروها و ریکشاهایی حامل توریست

ی سرسبزی رسیدم که مستقیم بخشی به جادهام. به این شکل بود که پس از راهپیمایی لذتیابی کردهجهت

 رفت. کوت میبه لعل

شهر لع صدم البته خود  سوب کوت نبود، بلکه لعللمق قلعه بود که مرکز اداری و دیوانی این منطقه مح

.م( بنا کرده بود. پیش از این که چنین کند، در ۱۶۳۸) ۱۰۱۷شتتود و شتتاه جهان گورکانی آن را در ستتال می

سلیمآنجا قلعه شت که  ساختارش به کلی در دژ گورکانی جذب گَره نامیده میی کوچکی وجود دا شد، که 

ی قدیمی که در آن هنگام نوعی بنای ه بود. با این همه معماران شتتتاه جهان دقت کرده بودند تا قلعهشتتتد
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سوب می شد را بدون لطمه در بنای تازه بگنجانند و به همین خاطر دیوارهای دور قلعه نامتقارن تاریخی مح

 کرد.شان حکایت مینای داشت که از احترام معماران هزار سال پیش به سنتهای پیشینیابود و کژی

این قلعه استتم خود را از ستتنگهای ستترخی گرفته بود که دیوارها و باروی دژ را با آن ستتاخته بودند، و 

کرد که ه میانگیز جلونامیده بودند و قدری مضتتحک و غم Red Fortها همان را ترجمه کرده و انگلیستتی

ها هم که برای مدتها در این دژ با نفوذ استتتعمارگران ستتتیز کرده بودند، همان استتم انگلیستتی را خود هندی

آورد و هم که هیچکس به یاد نمیترش را گره و تاریخ قدیمیبردند. ستتلیمشتتان به کار میبرای نامیدن قلعه

شان فکر کنند این م نمایان بود و باعث شده بود برخیتراشیِ تاریخ از ذهن مردم هند، در اینجا هاصوال پاک

 هاست!ساخته انگلیسی -اش و کاربردش در دوران استعماربه خاطر اسم فرنگی –بنا 

سمی مذهبی و در  شاه جهان طی مرا ستی باشکوه و پرعظمت بود.  ماه محرم این دژ را پی نهاده بنا به را

اش هم همان استاد احمد الهوری بود که شد. معمار اصلیمصادف می ۱۰۱۷اردیبهشت سال  ۲۳بود، که با 

سال  تاج شید و در هفدهم فروردین  سال به درازا ک ساخت این دژ ده   ۱۰۲۷محل را هم طراحی کرده بود. 

 سمی افتتاح کردند. .م( بود که آن را با برگزاری مرا۱۶۴۸خورشیدی )

زیب پستتر شتتاه جهان به بنا افزوده بود های زیبا و مجللی که اورنگوقتی به دژ رستتیدم، هنوز دروازه

نمایان بود و خندک دور قلعه هم با آن که از آب خالی بود، همچنان گرداگرد بنا را گرفته بود و اندرونش از 

که زمانی اقامتگاه شتتاه محستتوب ی دژ و در آنجا درختان و گیاهان وحشتتی رنگارنگ پر شتتده بود. در میانه

های شد و آن هم از ساختهشد، یک مسجد بسیار زیبای سنگی قرار داشت که مسجد مروارید خوانده میمی

شاهان آخری گورکانی که اورنگ شد.  ستخوش انحطاط  زیب بود. با این حال این دژ در دورانهای بعدی د

شده بودن ضعیف و ناتوان  ستعمار انگلیس  شار ا شده در آن را به باد دادند. زیر ف شته  د، بخشی از ثروت انبا
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ستور داد تا الدین محمد گورکانی که به فرخابومظفر معین شکل مالی برخورد د شهرت دارد، وقتی به م سیَر 

نظیری بود، ذوب کنند و با آن سکه بزنند و به ای قصر رنگ محل در این قلعه را که اثر هنری بیسقف نقره

س سقفی م سال جایش  شاه گورکانی که ۱۷۳۹) ۱۱۱۸ین را جایگزین کرد. بعدتر در  صیرالدین محمد  .م( ن

سادگی و بی خونریزی این قلعه را فتح  شاه به  سپاهیان نادر ست خورد.  شک شاه  لقبش رَنگیال بود، از نادر

شاه خزانه صادره کرد، که یکی از تک آسکردند و نادر شهور هایش تخت طاووس می گرد آمده در آن را م

 بود. 

نادرشتتاه بعد از ستته ماه به ایران بازگشتتت و محمد شتتاه را بار دیگر بر اورنگ خود ابقا کرد. اما این 

ساخت و لعل قلعه پس از آن بارها بین حاکمان محلی دست به درگیری سیار ناتوان  ها دودمان گورکانی را ب

ی احمد شتتاه دُرانی ر داشتتتند، با حمله.م( حاکمان ماراتا که دهلی را در اختیا۱۷۶۰) ۱۱۳۹دستتت شتتد. در 

شدند و آنها هم سقف نقره سپاه سکه زدند. افغان روبرو  سیج  ای بنای دیوان خاص را ذوب کردند و برای ب

سی۱۸۰۳) ۱۱۸۲در  ست دادند و لعل قلعه را .م( انگلی شک شروی کردند و ماراتا را  شمال پی سمت  ها به 

 کاری شده را کندند و به انگلستان فرستادند. های منبتدر و پنجرهگرفتند و اموالش را غارت کردند و حتا 

ها به تخت پادشاهی قیام کردند و سرسختانه .م( هندیان برای بازگرداندن گورکانی۱۸۵۷) ۱۲۳۶وقتی در 

شان بهادر شاه دوم واپسین شاه گورکانی هندوستان بود، که با استعمارگران انگلیسی جنگیدند، رهبر سیاسی

ای مقاومتهای مردم هند را نیگری باورنکردها با وحشتتیدر لعل قلعه مستتتقر بود. پس از آن که انگلیستتی

سل شیسرکوب کردند و ن ستگیر کردند و به قلمرو دور ک شاه را هم د ای تمام عیار به راه انداختند، بهادر 

 ی رانگون که امروز پایتخت برمه است، تبعیدش کردند. افتاده
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آن را چنان غارت در جریان این شورشها نیروهای انگلیسی دژ سرخ یا همان لعل قلعه را هم گرفتند و 

های عجیب و غریبی کردند که روی مغوالن را در صفحات تاریخ سپید کردند. گذشته از کشتارها و شکنجه

ها بر مردم این منطقه روا داشتتتتند، تمام آثار هنری گرد آمده در این قلعه را به غارت بردند و که انگلیستتتی

کردند و بخش مهمی از بناها را ویران کردند.  توانستتتتند حمل کنند، آتش زدند و خرابهرچه را که نمی

سر لعل قلعه  سرا شاهنگان تمدن نوین و آموزگاران زندگی مدرن پایان یافت، هیچ بنایی در  وقتی کار این پ

سنگی مربوط به اقامتگاه سالم به جا نمانده بود و بخش عمده شده بود و تنها بناهای  سان  ی آن با خاک یک

ستانش بوده که  شب شرقی قلعه تا حدودی برپا مانده بود، و آن هم به خاطر عجز فاتحان از شاه و  در جناح 

 اش بود. تخریب دیوارهای سنگی

سی شتهخود انگلی شان نو شهای شان فرو ها در گزار ست سوم دیوارهای داخل قلمرو قلعه به د اند که دو 

سو شاهکارهای معماری ایرانی مح سبت بناهای زیبایی که  شدند. با ب میریخت و به همین ن شدند، نابود 

صله سال این قلعه هم به دست ایرانیتوجه به این که در فا سی  ها فتح ها و هم به دست انگلیسیی صد و 

ی شود رفتار فاتحان ایرانی و انگلیسی را با هم مقایسه کرد و دریافت که احکام تاریخی دربارهشده بود، می

شیگری اقوام و بربریت تمدنها از چه  ست. ایرانیدرجهوح ها پس از جنگی بزرگ و ای از اعتبار برخوردار ا

برابر با دادن تلفاتی چشتتمگیر این قلعه را گرفتند، و با این حال به کستتانی که تستتلیم شتتده بودند آستتیبی 

شتند.  ست نخورده باقی گذا شان را هم غارت نکردند و آثار هنری و معماری قلعه را د ساندند و حتا اموال نر

ش شتار نکرد، که او را بار دیگر بر اه تنها خزانهنادر صادره کرد و نه تنها درباریانش را ک شاه گورکانی را م ی 

ها طی چهار دهه چندین بار تخت سلطنت هند نشاند و پس از سه ماه به ایران بازگشت. در مقابل انگلیسی

شونتی باورنکردنی مورد آ شتار قرار دادند، همهقلعه را غارت کردند، مردم غیرنظامی را با خ ی اموال زار و ک
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توانستتتتند بدزدند را نابود کردند، و دودمان گورکانی را تاراج شتتتدنی را به یغما بردند و هرچه که نمی

دیدند به قتل رستتاندند، و در نهایت هم تا جایی برانداختند و درباریان و ستترداران الیقی را که خطرناک می

 تهای ملی این قلمرو را غارت کردند.شد در هند ماندند و ثروکه می

سال لعل قلعه همچنان ویرانه باقی ماند، تا آن که  شورش هندیان برای نزدیک به پنجاه  سرکوب  پس از 

.م( فرماندار هند بود، امر به بازستتازی آنجا داد. این ۱۹۰۵-۱۸۹۹) ۱۲۸۴تا  ۱۲۷۸ی لرد کرزن که در فاصتتله

بومی در داخل قلعه ساختند که نه زیبایی شاهکارهای قدیمی را داشت -بار بناهایی با سبک التقاطی انگلیسی

 کرد. و نه کاربردشان را، و به عنوان مرکز اداری دولت استعماری هند عمل می

ضعیف و بی ستعمار پیر انگلیس به قدری  شده بود که باالخره به بیرون پس از جنگ جهانی دوم ا رمق 

نشاندگانی واگذار کرد که با استعمارگران ، هرچند قدرت را به دستکشیدن چنگالهایش از هند رضایت داد

ستعماری را در هند می ستوار و پس زدن نظم ا شتند و جلوی هر نوع مقاومت ا شمنی چندانی ندا گرفتند. د

ست سیرهبر معنوی این د سیا شاندگان، مهاتما گاندی بود و رهبر  امرداد  ۲۴شان جواهر لعل نهرو، که در ن

ی الهور این دژ سرخ برافراشت و به این ترتیب استقالل ی هند را بر فراز دروازهپرچم نوساخته ۱۳۲۶سال 

سه رنگ ایران بود، اما برای این که تمایزی در آن ایجاد  صل همان پرچم  هند را اعالم کرد. پرچمی که در ا

شند، در میانه شید نقش چرخ بودایی را نهادند کرده با شیر و خور و رنگ قرمز را هم به نارنجی اش به جای 

تبدیل کردند. در حالی که شتتتمار بوداییان در هند بستتتیار اندک بود و رنگ نارنجی هم هیچ پیشتتتینه و 

داری در فرهنگ هندیان نداشت. از آن به بعد هم باب شد که هر سال در سالروز استقالل نمادپردازی ریشه

 ند.هند، همین پرچم را بر فراز همان دروازه برافراز
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ای مرده بود که از ی پرماجرا و دردناک، تنها الشتتهای که آن روز بدان گام نهادم، با این پیشتتینهلعل قلعه

شت. هندیان به کلی از تاریخ آنجا بی شانی ندا شکوه قدیمی ن سیاریآن فر و  سم خبر بودند و حتا ب شان ا

شنیده بودند و همگی آنجا را لعل شدهنامی« رد فورت»قلعه را هم ن سازی  ی قلعه میدند. در و دیوارهای باز

ی های زیبا و ظریف قدیمی را بر خود داشتتت و تا جایی که از معاینهتنها در نقاطی جستتته و گریخته نگاره

 اند. های روی دیوارها را تراشیده بودهها با تیشه نگارهسنگها دستگیرم شد، ظاهرا انگلیسی

سیار عظیم بود که بقلعه محوطه سازیای ب شت، با این همه باز سعت دا صد هکتار و ای که برای یش از 

های جلب گردشتتگر خارجی طی ستتالهای اخیر در آن انجام داده بودند، التقاطی و غیرعلمی بود و نه زیبایی

ی هویتی منستتجم بود. ترکیبی از فضتتاهای معماری ایرانی که کرد و نه نمایندهاش را بازنمایی میگذشتتته

ربط و ناجور هایی مدرن و گاه به کل بیای باشتتتکوه باقی مانده بود، با افزودهز گذشتتتتههمچون شتتتبحی ا

شده بود. با همه ستعمارگران، در برخی نقاط همچنان کتیبهپوشانده  های قدیمی بر در و دیوار ی ویرانگری ا

ا با آن نویستتانده شتتد که همه به خط و زبان پارستتی بود و شتتعرهایی از بزرگان ادب ایران زمین ردیده می

 بودند. 

هنگام گردش در قلعه، به شکلی تصادفی با یکی دو نفر آلمانی برخورد کردم و چون دیدند تاریخ بنا را 

ی خود وارد دانم، همراهم شتتدند. به یک گروه بزرگتر توریستتتی تعلق داشتتتند و مرا هم به دستتتهخوب می

ی شان دربارهن برایم جالب بود که ببینم راهنمای هندیکردند و بخشی از گردشم را با آنها همراه شدم. چو

سیبنا چه می سی ی این دادهها دربارهگوید و واکنش انگلی شمار زیادی از آنها انگلی ست. چون  ها چگونه ا

تمدن و های بیرفتند که انگار آنجا را خودشتتتان برای هندیبودند و چنان با تبختر و افتخار در قلعه راه می

 اند.ختهبربر سا
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است، پیرمردی فرهیخته بود « رد فورت»شناسی ی باستانراهنمایشان که بعدتر فهمیدم از کارمندان اداره

دانست. زد و قدری آلمانی هم میها بلندتر بود و به روانی انگلیسی حرف میکه قدش نسبت به باقی هندی

ی دلیل ویرانی این قلعه و ود که دربارهداد، اما جالب ببه برخی از پرستتشتتها پاستتخهای دقیق و درستتتی می

شورش  ستعمار انگلیس و  شاره۱۸۵۷ا شت. جالب آن که یکی از ای می.م نه ا کرد، و نه ظاهرا اطالعاتی دا

سی بود که او هم اطالعاتی جسته و گریخته در این موردها  شتم، مردی انگلی کسانی که گپ و گفتی با او دا

قلعه را گفتم، با ناباوری شتتتنید. بعد هم از همان پیرمرد در این مورد  داشتتتت و وقتی برایش تاریخ ویرانی

شتتد و یا از پرستتش کرد، و او هم طوری جواب داد که یا از ستتانستتور کردن حقیقت تاریخی ناشتتی می

اش در این زمینه. من هم برای آزمودنش یک جا به نوشتارهای پارسی روی دیوارها اشاره کردم و سوادیبی

اند، هرچند االن اند؟ پیرمرد با افتخار گفت که در دانشگاه این خط را به آنها آموزاندهجا چه نوشتهپرسیدم این

ها در کل یعنی چه؟ پاسخ داد که خطش عربی آن را فراموش کرده است. بعد هم چون گیر دادم که این کتیبه

کرد متن شتتعر، چون فکر میاند. وقتی گفتم خط پارستتی استتت و استتت و آیات قرآن را بر دیوارها نوشتتته

با این «. توانید بخوانیدش؟البد شتتتما هم فارستتتی بلدید و می»اروپایی هستتتتم، با تعجب و طعنه گفت که 

ای کردیم و دیگر بحث را ادامه ندادیم، چون به آنها گفته بودم ایرانی هستم ام خندهحرفش با دوستان نویافته

 رسید.به نظر میاش با آن لحن ناباور، بامزه و این پرسش

 نشین قلعه باقی مانده بود و توانستم بیابم، چنین بود:ای که بر دیوار شاهی قدیمیترین کتیبهطوالنی

 ساپسر البرابا شد عرش  بنازن دلگشا قصر عالی

 عثمان

 نمایان چون دندان پسین سپهر بود لنگرش از جبین سپهر
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 ن اوشرافت یلی آیه در سا کند سرنوشت از جبهه دور

 ابوبکر

 به زنجیر عدلش ستم بسته است  ره جور از بیش و کم بسته است

 همه چشم شد در گه دادخواه  بنازم به زنجیر کز عدل شاه

 که داند چه بینند شبها به خواب  بر احوال مردم چنان سر حباب

 اهللمحمد رسول

 چو خورشید بر چرخ بادا مدام  در ایوان شاهی به صد احتشام

 جای شدسر خاک از او آسمان   عالم آرای شد چو ایوان

 که نازد به او روح صاحب قران   شهنشاه آفاک شاه جهان

 عمر

 ندیده به روی زمین آسمان  به این رونق و زیب و زینت مکان

 به زیرش فتاده چو سایه سپهر  بود صحن بامش چو سمای مهر

 در فیض شد باز از چارسو  به تازگیش اندیشه آورد رو

 علی

 سعادت سرای و همایون اساس  چنین گفت طبع حقایق شناس

لعل قلعه را عصتتترگاه در حالی ترک کردم که قدری دلگیر بودم و کم کم دلم داشتتتت برای مردم هند 

شد صنعت جعل تاریخ و هایی تاریخی از این دست بود که میسوخت. در مراکزی توریستی و گرانیگاهمی
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ستعمارگران مروایت باخته درن را به شکلی عریان تماشا کرد و دریافت که هندیان چرا چنین هویتتراشی ا

 اند.شخصیت و خوار شدهو بی

 

 

 

 

 

.م(، فاتحان فرنگی تا سال بعد کل ۱۸۵۷ /۱۲۳۶ها افتاده بود )ی لعل قلعه در زمانی که تازه به دست انگلیسیخانهراست: نوبت

سان کردند و  سیویرانیاین بنا را با خاک یک ست. شان به بار آوردهها در موج اول حملههایی که انگلی صویر نمایان ا اند در ت

 قلعهانبار )بائولی( لعلچپ: آب

 

 

 

قلعه، از چپ به راستتت: مستتجد مروارید، گرمابه )حمام(، دیوان خاص، کاخ ی کاخ شتتاه گورکانی در لعلبقایای ترمیم شتتده

 محل( )رنگاختصاصی )خاص محل( و کاخ رنگین 
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ای ستتنگین کامال خستتته شتتده بودم. پس روی طوالنی با کولهپس از بازدید از لعل قلعه به خاطر پیاده

چرده که تمام مستتیر را پستتر جوانی بود الغر و ستتیهاش ریکشتتایی گرفتم تا به تاج محل بازگردم. راننده

شت و در حالی که روش به من بود، اینطوری طی کرد که دایم برمی سی و گ چیزهایی رو به زبان نیمه انگلی

سرم را تکان مینیمه هندی تندتند بلغور می زدم و چند وقت یک بار دادم و لبخند میکرد. من هم به ناگزیر 

ام شباهتی داشت کند. خالصه آن که تجربهآید تصادف میکردم که دارد با ماشینی که از روبرو میاشاره می

شهوری را به جایی لوید که در آن راننده های هارولدبه یکی از فیلم سور م شت بوک شده بود و دا سی  ی تاک

 رساند. می

باالخره پس از مدتی به تاج محل رستتیدیم، و این امکان که با همت جوانک با خودِ شتتاه جهان و ممتاز 

صله شد. فا شویم، منتفی  شین  سیار کوتاه بود و روشن بود کمحل در بهشت همن سیر ای که طی کردیم ب ه م

بین تاج محل و دژ آگرا یک راه ستترراستتت آستتفالت بوده که من به کلی دور از آن از درون جنگل راهم را 

 طی کرده بودم. 

شنیده بودم این بنا موقع غروب آفتاب خیلی زیبا می شود دلیل این که به تاج محل بازگشتم این بود که 

شتر به غروب نمانده بود. بلیتی ساعتی بی صبحی خریده بودم در نوبت اول ورودم به تاج  و االن نیم  که اول 

ی اصلی محل به خاطر گذرم از بوستان قصر، دست نخورده باقی مانده بود. پس بار دیگر، این بار از دروازه

 داری سپردم. ام را به کیفبنا وارد شدم و با اعتماد قلبی بیشتری کوله

زد. و در این ساعت جمعیت عظیمی در آنجا موج می گاه مردم محل استمعلوم بود که تاج محل تفرج

سیار طوالنی هم جلوی دروازه ستادم، یک  صفی ب صف ای شده بود و جالب آن که وقتی در انتهای  شکیل  ت
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هندی متشخص که از نگهبانان آنجا بود صدایم زد و مرا همراه خود برد و خارج از نوبت از دروازه رد کرد! 

 ی معمول برخوردم با صفهای طوالنی باشد، او را دنبال کردم.، انگار شیوهمن هم خیلی عادی و طبیعی

صی  شخ شاید پولی بابت این کار بخواهد، اما آدم خیلی مت شکر گرمی ازش کردم و اولش حدس زدم  ت

شانهبه نظر می شارتم به پول را هم نادیده گرفت و فقط  سید و ا سید و رفت. آخرش هم نفهمیدم ر ام را بو

شاید در جرگه چرا این سید این بود که  شد کار را کرد و تنها توضیحی که به نظرم ر سانی بوده با ی همان ک

 خواندم، و به این خاطر چنین لطفی کرده بود. که صبح داشتم برایشان حافظ می

ای ی قبلیاغراک از ساعتی اتالف وقت رهیدم. باز گشتی در بناها زدم و در همان گوشهبه این ترتیب بی

شم ستم که بهترین چ ش شتر برای خواندن حافظ لنگری آنجا انداخته بودم و نزدیک بود ن شت و پی انداز را دا

خواستتتتند بروند داخل اتاقک ی ممتاز محل بود و چون همه میبه پیامبری مبعوث بشتتتوم! روبرویم مقبره

م سیصد نفری را در آرامگاه و ضریحش را ببینند، صف عظیمی برابرش تشکیل شده بود. این صف دست ک

کرد. پیچ ی عجیبی ایجاد میچرخید و منظرهداد و به قدری طوالنی بود که چند بار دور بنا میخود جای می

شد فکر کرد شد و در عالم خیال میتر میو تابهای صف هم به تدریج با افزون شدن تعداد مشتاقان پیچیده

شاید پس از گذر اهای پلیکه مثل رشته شمار خاصی از صفپپتیدی،  سهز  شاید آرایش  بعدی هم  بارگان، 

 به خودش بگیرد و حجمی درست کند، مثل مولکولهای پروتئین در سلول!

برایم خیلی عجیب بود که این همه آدم به جای این که در فضتتتایی به این زیبایی قدم بزنند و از خنکی 

اند و هوا بهره ببرند، به خاطر تماشای ضریحی که فقط برچسبی مشهور دارد در صفی چنین طوالنی ایستاده

دیدم از تاج محل آرامگاه را ریزند. من در نوبت اول باززنند و در آن ازدحام عرک میبا همدیگر حرف می

کان دهنده که چندان هم چیز ت که همه جا نمونهای نبود و از همان ضتتتریحدیده بودم،  اش را هایی بود 
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های زیبایی داشتتت و کاریو منبت تراشتتیبینیم، با این تفاوت که از ستتنگ ستتاخته شتتده بود و ستتنگمی

 پارسی.ی دورادورش شعر نوشته بودند به خط و زبان ممنوعه

سیب ستاین را هم ناگفته نگذارم که یک آ سی نمایان در توری سبندگیها دیده میشنا  شد، که همانا چ

دادند که قدری در شان به نظرم هرگز فراغتی به خودشان نمیشان به دوربین عکاسی بود. بخش عمدهچشم

شند و چیزها را فارغ از چیزهای دیگر تما شته با ضور دا ست اینجا و اکنون ح شا کنند. اغلب دوربینی در د

شت آن به همه چیز می شتند و مدام از پ شتند که تا میدا صی دا ستند و حر توانند عکس بگیرند. من نگری

صوال هرگز دوربین حمل نمی سفری که در هند کردم و عکس هم نمیا سر  سرا گرفتم. به همین خاطر در 

ن یا ند و ها و اروپاییی راه هندیهکردم، حتا یک عکس هم نگرفتم. چند عکستتتی را در م با من گرفت ها 

سفر در لکنهو و بین کنگره گرفتند که تازه آنها هم هرگز به دستم نرسید.  چندتایی را هم در روزهای پایانی 

ها را دیدم که همگی همزمان از یک نقطه با این روحیه معلوم بود وقتی یک گروهان کامل سی نفره از ژاپنی

شان که حرص ثبت مناظر را بیشتر دار رسید. به نظرم بهتر بود یکیه نظرم عجیب و خندهگرفتند، بعکس می

شت را به این کار می شا میگماردند و بقیهدا شان را در کردند و بعدا عکس رفیقشان قدری اطراف را تما

 کردند!چند نسخه چاپ می

سرچنان که انتظار می شدن به افق رنگی  شید با نزدیک  خ پیدا کرد و به این ترتیب آرامگاه رفت، خور

سین  صور بود، زیر واپ سرخ مح سنگ  شده بود و در میان بناهایی با  ساخته  سپید  سنگ  تاج محل که از 

شد. منظره شهای آفتاب کمابیش قرمز  سهترک سجدها و مدر شابهش را در م های فراوانی با ای زیبا بود، اما م

 اش خوانده بودم، نظرم را نگرفت. رهشکوه بیشتر دیده بودم و آنقدرها که دربا
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ام به حرکت درآمدم. این مقصد، پس از غروب آفتاب از تاج محل خارج شدم و به سمت مقصد بعدی

شدم. آن بانویی که برایم ام میی آگرا بود که باید در ایستگاه آنجا سوار قطار بعدیشهری کوچک در حومه

صبلیت گرفته بود می سوار قطار بعدیگفت یا باید یک روز  شهر دور بر کنم تا از آگرا  شوم، و یا به این  ام 

سمت بنارس می شب از آنجا به  صد بعدیافتاده بروم، چون قطاری همان  ام بود. من هم همین رفت که مق

 ی سریعتر را انتخاب کردم.شیوه

شانی پایانه شهرک داپرسان پرسان ن شت. وقتی به آنجا ی اتوبوسی را گرفتم که خطی برای رفتن به آن 

ی وسیع رسیدم دیگر شب شده بود، و با تعجب دیدم یک میدان بزرگ خاکی، یا دقیقتر بگویم، یک محوطه

گفتند ترمینال اتوبوس. چیزی که جای خالی از بنا و انباشته از جمعیت روبرویم قرار دارد، که مردم به آن می

ی بلیت فروشی یا حتا صف برای سوار شدن به باجهتوجه داشت آن بود که اصوال اتوبوسی یا چیزی شبیه 

 ی پهناور خاکی بود و صدها نفر هندی!شود. فقط یک محوطهبر اتوبوس آنجا دیده نمی

ی خطی معلوم بود و نه جایی که فالن اتوبوس به مانده بودم که اینجا باید چه بکنم؟ چون نه شتتتماره

ی میدان طور در شگفت بودم که دیدم از یک گوشهازد. همیناش لنگر بیندجا بخواهد در آستانهمقصد بهمان

سبت پایین قطر دایره سرعتی به ن شد و با  سرعت وارد  ی میدان را طی کرد. مردمی یک اتوبوس فکستنی با 

گریختند و به این که در اطرافش بودند دو واکنش به کلی متفاوت نشتتان دادند. بیشتتترشتتان از برابرش می

خواستند سوارش شوند. اولش فکر کردم دویدند و میهم دنبالش می ند که بگذرد، و برخیدادترتیب راه می

سرعتش را اتوبوس قاعدتا جایی در وسط میدان می شد و فقط  سوار کند. اما چنین ن سافرانش را  ستد تا م ای

ست داشتند هم های بزرگی هم در دهایشان سبد و بقچهدویدند و خیلیخیلی کم کرد. آنهایی که دنبالش می

 شدند. ای هم از آن پیاده میشدند، و جالب آن که در همین بین عدهدر حال دویدن به آن سوار می
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ام گرفت. اما بعد از این که اتوبوس از آن طرف منظره به قدری نامنتظره و ستتتورآل بود که اولش خنده

شد که اتوبوس خودم شستم خبردار  شد و در افق محو گشت،  هم قاعدتا با همین رسم عمل  میدان خارج 

هایشتتان انگلیستتی هم درستتت خواهد کرد. شتتروع کردم به گپ زدن با خالیقِ انباشتتته در میدان که خیلی

شد که اتوبوس مورد نظر من از فهمیدند. باالخره پس از همهنمی ساکن میدان معلوم  سی از اقوام هندی  پر

رود. در این مدت یکی دو اتوبوس دیگر هم آمدند و یشتتتود و از بهمان نقطه بیرون مفالن نقطه وارد می

شدن به آن را پیدا کردم، که جایی بر قطر دایرهرفتند و من نقطه سوار  سه چهارم از ی طالیی  ی میدان بود، 

ی مسافرانی که قرار بود پیاده شوند، پیاده آن گذشته و یک ربع مانده به پایان میدان. در این نقطه تقریبا همه

شدن دنبالش میشده ب سوار  شتر آنهایی که برای  دویدند، از نفس افتاده بودند. جالب آن که خود ودند و بی

دادند و نه نظمی در بایستتت به این ترتیب عادت کرده باشتتند، نه صتتفی تشتتکیل میها که قاعدتا میهندی

آنجایی که من ایستادم، تقریبا  دادند. طوری کهای به این سادگی را انجام میکارشان نمایان بود، و نه محاسبه

 شد!ترین جای میدان محسوب میخلوت

ای بود قراضتته که قار قار کنان راه باالخره پس از نیم ستتاعتی اتوبوس مورد نظر ستتر رستتید. ابوطیاره

کرد. رفت و بوک گوشتتخراشتتی داشتتت که آدمهای ستتر راهش را با نیروی صتتوت به اطراف پرتاب میمی

رفتم اهمیت داشتتت. همان را رفها هم که مطرح نبود، فقط استتم شتتهری که باید میی خط و این حشتتماره

سو  شانم دادند که یعنی بعله، همین رخش رهوار به آن  خطاب به یکی دو نفر فریاد زدم و آنها اتوبوس را ن

 شتابد. می

شت نفره ی هفت زند و یک خانوادههمانجا کمین کردم و دیدم اتوبوس هر از چندی نیش ترمزی می ه

غل از آن فرو می ندگان در پیبا مرغ و خروس در زیر ب که دوا یاد بهش نزدیک ریزند و پیش از آن  اش ز
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ام درستتت در آمد و در همان نزدیکی که من ایستتتاده بودم، گیرد. خالصتته محاستتبهباز ستترعت می بشتتوند،

د. من هم دویدم و با کمی ترین جمعیت داخلش بودنترین توقف را کرد، در وضتتتعیتی که خلوتطوالنی

صبهره شدم. داخلش به معنای داخلی خرهجویی از هنرهای رزمی و  سوارش  ستیک باالخره  نوردی و ژیمینا

سم از آدم بود. یعنی مردم مثل مداد کنار هم چپیده بودند. آداب و قاعده« پُر»کلمه  ای هم نبود و بر خالف ر

 ا به پیرترها یا زنان بدهند. ها جایشان رها چنین نبود که نشستهایرانی

ای استفاده کنند. چون وقتی سوار شدم و ال به ها از چنین وسایل نقلیهمعلوم بود که رسم نیست خارجی

شده و چند ده دهان به لبخند  شینان بهم خیره  سرن شم از  صد چ الی این جمعیت قرار گرفتم، دیدم چند 

ریبی داشتتت. چون این جماعت عظیم در هم گره ی عجیب و غگشتتوده شتتد. فضتتای داخل اتوبوس منظره

شن میخورده با المپهای کم شده بود و رنگش آبی نفتی تندی نوری رو شته  سقف کار گذا شدند که روی 

 اندازهای فیلمهای ترسناک سیاه و سفید قدیمی شباهتی پیدا کرده بود. بود. یعنی منظره در کل به چشم

شروع کردندهندی شدن من  سوار  کنم. چون هندی بلد به اظهار نظر در این مورد که آنجا چه می ها با 

کردند. مضتتتمونش را فقط از اینجا نبودم با خودم هم حرفی نداشتتتتند و با همدیگر در این مورد بحث می

را « توریستتتت»ی کردند و البالی حرفهایشتتتان هم هر از چندی کلمهفهمیدم که مدام به من اشتتتاره میمی

ره آنقدر توریست توریست کردند که راننده صدایم کرد و کنار دست خودش جایی داد که آوردند. باالخمی

ثل مینی که م مان در تهران، بوسبنشتتتینم، و این روی درپوش موتور اتوبوس بود  قدیمی خود یات  های ف

شد نشست. معلوم بود نشستن آن رو مرسوم نیست. چون موتورش جلو بود و رویش سطحی داشت که می

شینم نبود. اما کم کم ترس مردم فرو ریخت و عدهوقتی  سی دیگر همن ستم ک ش ی دیگری هم روی آنجا ن

 موتور خزیدند و کنارم نشستند.
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رفتم را گفتم و او هم ستتری تکان داد و خیالم را راحت کرد که ستتر به راننده استتم شتتهری که باید می

کار اینجا بود که انگلیستتی بلد نبود و حرف  کند. بعد هم شتتروع کرد به حرف زدن. اما ایرادوقت خبرم می

فهمیدیم. ایراد دیگر این بود که صتتتدای خودش خیلی خستتتته و آرام بود و تقریبا شتتتنیده همدیگر را نمی

گفتم که به خاطر سر و صدای موتوری که کنارمان شد. من هم در جوابش همینطوری یک چیزهایی مینمی

 نی نبود. بود، احتماال صدای من هم چندان شنید

قدری که حرف زدیم، من کانال را عوض کردم و شتتروع کردم به فارستتی حرف زدن. تا حدودی برای 

اینکه ببینم واکنش ملت به طنین و آهنگ زبان فارسی چیست، و تا حدودی به این خاطر که در زبان مادری 

صر غیرزبانی بهتر نمود پیدا می سی لحن و عنا سودمندتر کند و برای انتقال معنا به ک ست،  که زبان را بلد نی

است. قدری او هندی و من فارسی با هم گپ زدیم، تا این که شروع کرد با هیجان از چیزی صحبت کردن، 

کرد که تک و زد و به چیزهایی اشاره میکه فکر کنم وصف زادگاهش بود. چون غرور در صدایش موج می

 شد. یعی و شهری مربوط میفهمیدم و به بناها و عوارض طبتوک کلماتش را می

زد زیادی شور و شوک نشان داده بود. چون کمی که حرف ی موضوعی که حرف میراننده ظاهرا درباره

زد، یک نفر دیگر هم از بین مستتتافران وارد بحث شتتتد و معلوم بود با راننده اختالف نظر دارد. به زودی 

شدند و عده شروع های به راننده و عددیگران هم درگیر گفتگو  شی را  شمک ستند و با ک سافر پیو ای به آن م

گفتم و خالصه گفتند و من هم چیزی به فارسی میکردند و چیزی میکردند. هر از چندی هم رو به من می

 زد! هرمنوتیک عجیبی در سرزمین هند موج می

سکوت روی  ام در بحث را کم کردم و بهدانستم موضوع چیست. کم کم مداخلهمن اما چون اصال نمی

آوردم، و این گویا نظر راننده را به خود جلب کرد. چون بعدش یک دفعه دستتتتش را روی بوک ماشتتتین 
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کرد. بوک این اتوبوس یه چند تا ویژگی خیلی گذاشت و این حرکتی بود که تا ساعتی بعد مدام تکرارش می

که جماعت بزرگی در اتوبوس عجیب داشتتتت. اول از همه این که خیلی خیلی بلند بود. یعنی با وجود این

شتند با هم حرف می شتند و همه هم دا ضور دا صدا در میح صدای زدند، وقتی این بابا بوقش را به  آورد، 

شعاع قرار میهمه تحت شنیده نمیال شتناک بلند. با گرفت و هیچ چیزی  سفید وح صدای  شد به جز یک 

صدای بوک منظره ستن  صحنهبرخا صامت قدیمی تبدیل میفیلم هایی ازی اتوبوس به یک  شد. چون های 

 دادند، بی آن که صدایشان در هیاهوی بوک شنیده شود. ملت به حرف زدنشان ادامه می

بوک مورد نظر آن بود که هیچ کاربردی نداشتتتت. مستتتیری که داشتتتتیم درش حرکت  دومین ویژگی

خلوت بود. اتوبوس در این هنگام داشت کردیم، راه آسفالت باریک خراب و درب و داغانی بود که کامالً می

های عمیق بود و پیمود، که بخشتتهاییش هم مشتترف به درهراهی بستتیار ناهموار در برهوت راه میدر کوره

سیار خطرناک. چراغ جلویش هم آبی شن نمیب ست رو کرد و حدس من این رنگ بود و مناظر اطراف را در

زند. اما همه جا کامال جاهای پرت استتت که مدام بوک میبود که البد برای پیشتتگیری از تصتتادف در این 

 خالی از سکنه بود و مانده بودم که این بوقهای پیاپی چه ضرورتی دارد. 

صابم رفته بود، که باالخره از انتهای اتوبوس  صدای بوک واقعا روی اع شد و  سپری  ساعتی  صه  خال

ف را با سالم و صلوات به جلوی اتوبوس آوردند گشتند و یکی را پیدا کردند که کمی انگلیسی بلد بود. طر

زند؟ و آمد و خوش و بشی کرد. شکسته بسته با هم گپی زدیم و از او پرسیدم که راننده چرا اینقدر بوک می

چون تا این لحظه تقریبا همه از صدای وحشتناک بوقش به کلی منگ شده بودند. دوستمان هم افشا کرد که 

مان پیش نرفته بود و زند! یعنی چون مکالمهیستتتت و دارد به افتخار من بوک میهیچ دلیل موجهی در کار ن

 آورد. ام و داشت با بوک زدن از دلم در میسکوت کرده بودم، انگار احساس کرده بود ناراحت شده
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ست که همه ساری ا ساحتا ریکشاهای دوچرخه–ی خودروها این قاعده هم در کل در هند جاری و   -آ

زنند. به خصوص وقتی مسافری بوک می -ایبهانهیا اغلب بی–ای ها به هر بهانهبوقهای قهاری دارند و راننده

شتری به خرج می شند در این کار جدیت بی شته با سیر محترم دا دهند و بوقهای پیاپی راننده هم بنا به این تف

یدم اگر طرف بخواهد تا آخر مستیر همینطوری به من احترام بگذارد شتد. دنوعی ابراز احترام محستوب می

شان را از دست بیند و یکی دو نفر از مسافران که پیرتر و شکنندهام آسیب میاحتماال شنوایی تر هستند جان

 ماندانی رفیق انگلیستتیدهند. این بود که خیلی دوستتتانه و با مهربانی با راننده حرف زدم و با واستتطهمی

ام و دیگر لزومی نیستتتت بوک بزند. به این ترتیب صتتتدا متقاعدش کردم که به قدر کافی احترام ذخیره کرده

 ی مسافران با صدا هم پایان یافت.قطع شد و شکنجه

انگیز و آموزنده بود. چون اولین بار بود که با جمعیت فقیر و در کل ستتفرم با آن اتوبوس بستتیار خاطره

ستایی هندی با این  سی نه چندان بزرگ، که اندازهنزدیکی قاطی میرو سافربری شدم. در اتوبو ی بنزهای م

شترقدیمی خودمان بود، بی شده بودند و بی سوار  شتاد نفری  پوش بودند. اغلب شان هم فقیر و ژندهاغراک ه

ابرهنه هایشتتان پکردند و هر خانواده هم با فوجی از کودکان احاطه شتتده بود که خیلیخانوادگی ستتفر می

شتند. در این بین شخصیت راننده از همه جالب سفناکی دا تر بود. مردی بود حدود بودند و وضع بهداشت ا

های بیستتت و ستته چهار ستتاله، چاک و خوشتتحال و خندان، با یک ستتبیل خیلی دیدنی و جالب که در فیلم

شیوههندی قدیمی می شابهش را دید.  ستشد م ست مثل می هایی هم کهی رانندگی کردنش و ژ گرفت در

 کند.این بود که دارد فیلم هندی بازی می

شب گذشته بود که به آن شهرکی که مقصدم بود، رسیدم. پیاده که شدم، راننده دستش دو ساعتی از نیمه

را دراز کرد و با او که دست دادم، همه شروع کردند به دست دادن! خالصه همان جوک مربوط به استادیوم 
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خراشش را به عنوان آخرین ابراز احترام به صدا نی پیدا کرد. پیاده که شدم راننده بوک گوشآزادی تحقق عی

در آورد و نیمی از اتوبوس که خواب بودند با آن از جای خودشان پریدند و به بقیه پیوستند که داشتند برایم 

شتنددست تکان می از داخلش برایم دست تکان  دادند. اتوبوس بعدش به راه افتاد در حالی که هشتاد نفر دا

سوب میدادند و این تجربهمی صر به فردی مح صفه شد. مگر چند بار در عمر آدم پیش میی منح آید که ن

 شب جای پرتی پیاده شود و هشتاد نفر از داخل اتوبوسی برایش دست تکان دهند؟ 

صله ام کردهی بامرام پیادهجایی که راننده ستگاه بود، فا شت. با پای پیاده ده دقیقهی کمی با ای ای قطار دا

رفتم تک و توک ملتی که همینطوری کنار خیابان خوابیده بودند و از ستتر و بیشتتتر راه نبود و در راه که می

ی شکوهمند پیاده کردند. با آن شیوهکردند، با کنجکاوی دنبالم میصدای بوک برخاسته و خوابزده نگاهم می

شتتان افتاده استتت. هند از این نظر کورههای بالیوودی به دهر یکی از هنرپیشتتهکردند گذشتتدنم البد فکر می

ساس می سانی که اعتماد به نفس کمی دارند یا اح صوص به ک سیار جای توجه دارد و به خ کنند مردم به ب

صیه می شان ندارند، تو ست صد نفر قدر کافی دو سفری به این خطه بکنند. چون در هر لحظه چند  کتم حتما 

شان توجه خواهند کرد و همهب ساعته برطرف میی عقدهه شان نیم  شکل های سی به این م شود. البته اگر ک

آید، و شاید هم مثل من به خاطر غیاب فضای خصوصی مبتال نباشد، از آن طرفش خودشیفته از آب در می

 نوعی حس کالفگی دایمی پیدا کند.

ها در بود. در اصتتل یک ایستتتگاه قطار بود که انگلیستتی ایآنجایی که پیاده شتتدم بود، به واقع ده کوره

دوران استتعمار ستاخته بودند، و بعدتر شتهرکی در اطرافش روییده بود. این که چرا آنجا ایستتگاهی به این 

گیری و غارت منابع توانستتت داشتتته باشتتد، یا مرکزی برای مالیاتبزرگی درستتت کرده بودند دو توجیه می

آنجا  داده و برای بردن ارتشهای سرکوبگرشان به، و یا شورشهایی در آن حوالی رخ میمالی روستاییان بوده
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ی راه آهن هندوستان هم اینطوری شکل گرفته و این مرکز ترابری را در آن نقطه ساخته بودند. اصوال شبکه

ستگاه ستعمار هند و سرکوببه همین خاطر برای حدس زدن این که ای شورشهای  ها کجاست، باید تاریخ ا

یازهای مردم چطور با ترابری برآورده  هندیان را بدانی، و نه این که مراکز جمعیتی و دینی کجاستتتت و ن

 شود.می

ایستتتگاه یک بنای بزرگ فرستتوده بود که همه جایش ترک خورده بود و گیاهانی البالی ترکها روییده 

میانش النه گزیده بودند و ستتر و  بود. ستتقفش هم از تیرکهای بلندی پوشتتیده شتتده بود که صتتدها پرنده

نمود. ایستگاه به نسبت خلوت بود. یعنی فقط انگیز میهای شب به قدری بلند بود که شگفتصدایشان نیمه

 های کف سالنها با آدم پوشیده نشده بود. ی کاشیچند صد نفر آنجا بودند و همه

ها شیک احت و با معیارهای هندیام به نسبت ری صبح قطار سر رسید و سوار شدم. کوپهساعت سه

ی لباس اشتتغال کرده بودند. جای من طبقهمان بود که دو تایش را دو پیرمرد خوشبود. چهار تخت در کوپه

ام هم در اختیار یک دختر زیباروی اروپایی بود. وقتی وارد کوپه شدم، ی باالییپایین روبرویشان بود و طبقه

ر بود و سر حرف را باز کرد. اسمش ماریا بود اهل کشور دانمارک و تنهایی ها خوابیده و آن دختر بیداهندی

سفر می شت برای خودش در هند  سی هم در مقطع فوکدا سیا سانس خوانده بود. وقتی فهمید کرد. علوم  لی

شد و گفت خودش هم همانجا می ست، خوشحال  سهمقصدم بنارس ا ساعت  صبح و رود. در کل برای  ی 

ست سرحال و فعال به نظر میقطاری در هندو سته بودم و در اتوبوس ان، بیش از حد  سید. من که واقعا خ ر

هم امکان خواب نداشتتتم، پیشتتنهاد کردم جایمان را عوض کنیم و قبول کرد. چون پایین که خوابیده بودم، 

که  گذاشتتت بخوابم. بعد هم این ماموریت مهم را به او ستتپردمزد و نمیکشتتید و حرف میمدام ستترک می
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وقتی به بنارس رسیدیم حواسش باشد که حتما پیاده شویم. فکر کنم بعد از این حرفها متوجه شد که خیلی 

 ام. در تخت باالیی مثل مرده افتادم و تا ساعت هشت صبح خوابیدم.خسته

 رسیم. در قطارهای هند یک ایراد جدی این استماریا بود که بیدارم کرد و گفت که داریم به بنارس می

کنند و به راحتی ممکن است کسی که با محیط غریبه ها را اعالم نمیکه به شکلی معنادار رسیدن به ایستگاه

شرایط حتما خواب می صوص من که در آن  ستگاه مورد نظرش جا بماند. به خ ست، از ای صه ا ماندم. خال

شدیم. ماریا آدم واقعا دلنشین و جذاب شنهاد کرد که برویم و شال و کاله کردیم و در بنارس پیاده  ی بود و پی

شتند چیزی بخوریم. با یک دار و دسته شت که جایی هم برای اقامت دا شهر قرار دا ای از دوستانش در این 

 و اصرار داشت که به گروهشان بپیوندم. 

ستوران و کله شتی در خیابانها زدیم و یک جایی را پیدا کردیم که چیزی بود بین ر پزی با هم رفتیم و گ

مرغ و مرکز فروش کاغذهای رنگی حاوی دعاهای هندویی. رفتیم و نشتتستتتیم و نوعی نان شتتیرمال و تخم

نیمرو خوردیم. ماریا دختری جستتور و ماجراجو بود و راجستتتان و کشتتمیر را هم گشتتته بود و خیلی از 

شدنمردمش و محیطش تعریف می صمیمی  سرعت  صوص این که چقدکرد.  ر اش برایم جالب بود، به خ

اش اند که اتاقیاند و آپارتمانی اجاره کردهکرد. چون گفت دوستانش پیش از او به بنارس آمدهزود اعتماد می

 شان همان جا بمانم. در اختیار خودش است و دعوت کرد که بروم و پیش

سارناث که زادگاه بودا بود و حوالی ظهر می ست از بنارس حرکمقصد بعدی من جایی بود به نام  ت بای

ی دیدارم از این شتتهر را برای موقع بازگشتتت گذاشتتته بودم. با این همه از ماریا کنم به آن طرف، و برنامه

ام ام را ادامه بدهم. تنها ایرادی که دوست تازهخوشم آمده بود و دودل شده بودم که با او بروم یا مسیر قبلی

سیگاری بود. طوری که در قطار که بودیم، شت، این بود که  شید که تذکری  دا سیگار میک شت  در کوپه دا
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دادم و رفت در راهرو به این کارش رسید. آنجا هم که نشسته بودیم، باز سیگاری در آورد که بکشد و چون 

کرد. برای همین قول مان را سخت میاتاک شدنای بود که همآید، منصرف شد. اما این نکتهدید خوشم نمی

دادم. تصمیم گرفتم پرسید، دوپهلو جواب میی سفرم میی ادامهکه از برنامهو قرار روشنی نگذاشتم و هربار 

 دوستانش را هم ببینم و بعد تصمیم بگیرم که کدام راه را پیش بگیرم.

شهری دینی سفرم دیده بودم،  سبت به جاهای دیگری که تا اینجای  رسید. همه جا تر به نظر میبنارس ن

شانیشد برهمنمی شتند و روی پی سرخ بر تن دا سپید و  شانههایی را دید که رداهای زعفرانی و  ی شان ن

گشتتتند، بلکه چند یرو میایزدی را با رنگ ستتپید یا ستترخ کشتتیده بودند و بین توریستتتها به دنبال مرید و پ

ای کاستتبی کنند. در خیابانها شتتمار چشتتمگیری جانور در رفت و آمد بود. میمون و خوک و گاو به روپیه

سبت فراوان دیده می شان ن شتند و برای خود شک برانگیزی دا سگها بودند که موقعیت ر شتر از آن  شد و بی

ستند دراز میهرجا که می شیدند و میخوا شتر دربارهخوابیدند. مک شنیده بودم که ن پی ی گاوهایی چیزهایی 

دیدم که شود. اما حاال میشان نمیآورند و کسی مزاحمنشینند و مسیر خودروها را بند میدر هند سر راه می

شتر ترافیک ستایشبی سیار  برانگیز ها و مسدود شدن مسیرها به خاطر سگهاست. مهربانی مردم با جانوران ب

شت و پاکیزگی. چون کف خیابانها تقریبا با الیهتوجهیاندازه بی بود، و به همین ضوالت شان به بهدا ای از ف

 جانوری سنگفرش شده بود. 

ی شتتهر جدید بنارس بود که به نستتبت شتتیک بود و با ماریا دو ستتاعتی در بنارس گشتتتیم و این منطقه

ست در آن فراوان بود. بعد با هم شت و توری ساز دا ستان ماریا قرار  ساختمانهایی نو به میدانی رفتیم که دو

کردم بود آنجا بیایند. زودتر از ما رستتتیده بودند و وقتی دیدار کردند معلوم شتتتد آنقدرها هم که فکر می

شدههمدیگر را نمی شنا  سند و روی اینترنت با هم آ شبکهشنا سالها هنوز  های اجتماعی چندان اند. در آن 
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سترش پیدا نکرده بود و این گ ست روه که ده دوازده نفری میگ شهایی از این د شدند، با تبادل ایمیل و رو

سی را به خوبی حرف می شان دانمارکی بودند و مثل ماریا انگلی شتر زدند. دو همدیگر را پیدا کرده بودند. بی

نفرشان هم سوئدی و یکی هم اتریشی بودند. همه جوان و شوخ و شنگ و بسیار خونگرم. طوری که هنوز 

ریا پیشنهادش به من را کامل نگفته بود که دعوتم کردند برای اقامت به آپارتمانشان بروم. با آن که گروهی ما

دوست داشتنی و خوشایند بودند، اما حدسی که زده بودم درست در آمده بود و بیشترشان انگار برای هدف 

م با آنها نشتتستتتم و گپی زدیم و جوانا به بنارس مشتترف شتتده بودند. نیم ستتاعتی همتعالیِ دود کردن ماری

ستم و گفتم که باید به سمت سارناث حرکت کنم. برایم جالب بود که بعضی هایشان تا بعدش من عذر خوا

آن موقع ده روزی را در بنارس مانده بودند، اما نه به ستارناث رفته بودند و نه حتا استمش را شتنیده بودند. 

 مان خط قبلی ادامه دادم.خداحافظی گرمی کردیم و من سفرم را در ه

شناسی که راه و چاه ترابری را خوب ی نوساز بنارس زدم و بعد با راهنمایی پلیس وظیفهگشتی در نیمه

رفت. اتوبوس را راحت یافتم و سوارش شدم. راحت و تمیز یادم داد، سواد اتوبوسی شدم که به سارناث می

پوش بودند. در راه با همسفرانم وارد صحبت شدم شیک ی باال وهای طبقهبود و مسافرانش هم اغلب هندی

سارناث به آنجا میو با تعجب دیدم همه ستند. همه هم برای بازدید از  رفتند اما معلوم بود که شان هندو ه

 دانند و نه زیارتگاهی دینی برای بوداییان. آنجا را تفرجگاهی مدرن می

ل شتترقی بنارس قرار گرفته استتت. در دوران ستتارناث شتتهری کوچک استتت که در ده کیلومتری شتتما

های مهم دین بودایی بود. چون هخامنشتتی شتتهرکی کوچک در این منطقه وجود داشتتت که یکی از پایگاه

اش ی دینیی این شهر قرار داشت و گوتمه سیدارته نخستین موعظهزادگاه بودا در یکی از روستاهای حاشیه

سانده بود، که هنوز پا برجا بود و زیارتگاه  را هم در همین محله و در جایی به نام ستان آهوان به انجام ر بو
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ساب می شرک میمهم بوداییان به ح سیدی و جالب رفتی، به مرز نپال میآمد. چند کیلومتری دیگر اگر به  ر

گفتند زادگاه اصلی بودا در آنجا ها میآن که آن طرفش هم شهری دیگر به همین اسم وجود داشت که نپالی

سخه سفرم به نپال آن زادگاه ن سال پیش در  ست. من چند  ی نپالی را هم دیده بودم، و بعدتر که منابع بوده ا

دقیقتر خواندم، به این نتیجه رستتتیدم که زادگاه « تاریخ خرد بودایی»بودایی اولیه را برای نوشتتتتن کتاب 

 اند. و صدا به پا کردهها بیهوده در این مورد سر اش همان سارناث هندی بوده و نپالیاصلی

اش نامهای فراوانی داشته است. در کانون پالی شود در تاریخ طوالنیجایی که امروز سارناث خوانده می

سی شده، اینجا را ای ست و به زبان پالی یعنی زبان مادری بودا تدوین  پاتَنَه که مجموعه متون مقدس بودایی ا

ها اغلب آنجا را به اسم باغی که بودا پَتَنَه )قدمگاهِ استادان(. بوداییریشیشود اند، که سانسکریتش مینامیده

سخنرانی ستین  سند و آن را مْریگَهاش را ایراد کرد، میدر آن نخ ستان آهوان»نامند که یعنی داوَه میشنا «.  بو

شته، میگَه ست که یعنی نام دیگری که برای اینجا رواج دا سایش آهوان»دایَه ا این را زایری چینی به نام ، و «آ

اید! داستان ی شما آن را به چینی خواندهی بسیار مشهورش آورده است که حتما همهزانگ در سفرنامهشوان

آنجا را  -که بنیانگذار شهر بنارس هم هست-پشت این نام هم چنین است که شاهی اساطیری به نام بنارس 

 در آنجا ممنوع باشد.به جاتَکَه بخشید و حکم کرد که شکار آهوان 

سارَنگَه سکریت  سان شده، و از نام  ستانها گرفته  سارناث هم از همین دا سم  شده که ا شتق  سرور »ناثَه م

ست که یکی از بودیمعنا می« آهوان ستانش چنین ا شکل آهو میساتوهدهد و دا سخی به  زیست و ها در تنا

رای رهاندن او خود را همچون شکار عرضه کرد در این بوستان وقتی شاهی قصد شکار کبوتری را داشت، ب

و جان خود را از دست داد. آن شاه چندان از این کارش متأثر شد که شکار آهو را در آن جنگل ممنوع کرد 

شوان ست که  ستانی ا ست که این و این همان دا ست. ناگفته پیدا صورتی دیگر بیانش کرده ا زانگ هم به 
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شباهتی نمایان به روا ستانها  ستانهای دا ستگاه دا ضا و آهو دارند. خا ضامن آهو»یتهای مربوط به امام ر « امامِ 

ست که این منطقه هنوز کانون مهم دین  سوم هجری ا ست و زمانش قرن دوم و  شرقی ا سان و ایران  خرا

 ای از همین روایت رویارو باشیم.بودایی بوده است، و حدس من آن است که در آنجا با وامگیری

ی سارناث رنگارنگ و متنوع هستند. در همین جا بود که یَسَه به دین بودا گروید دایی دربارهروایتهای بو

شد و در گمراه کردن شد، و مارا که دیوی فریبکار بود همین جا بر بودا ظاهر  شهور  ستادی م اش و بعدتر ا

نای ستتتنتی قدیمی، بودا پس از کناره ند. بر مب نهناکام ما ی مرتاضتتتان، به گیری از ستتتبک زندگی زاهدا

اش در دوران ریاضتهای مرتاضانه، شدگی رسید و بعد با شهودی که داشت دریافت که یاران قدیمیروشن

وَگیَه( زودتر از باقی مردم پیام معنوی او را در خواهند یافت، پس برای دیدارشتتان به مرتاض )پَنچَهیعنی پنج

شت که به زورک شتافت و در راه چون پولی ندا بان بدهد، از فراز رود گنگ پرواز کرد و خود را به سارناث 

 اش را برای ایشان انجام داد.آنجا رساند و نخستین موعظه

نگَه( در همین جا پدیدار گشتتت. این البته روایت  بر این مبنا فرض استتت که اولین انجمن بوداییان )ستتَ

بودا بالفاصله پس از دست یافتن به  گویدتری هم داریم که میهندی است و روایت کهنتر و احتماال درست

روشن شدگی به دو مسافر بلخی که برایش خوراک برده بودند موعظه کرد و این دو نخستین شاگردان بودا 

ستوپا و معبد  شت به بلخ اولین ا شتند و پس از بازگ شان بودایی را آنان دا شکول دروی ستین ک بودند و نخ

 بودایی را آنجا بنیان نهادند. 

رستتتد که ستتتارناث مرکز تجمع پذیر هستتتتند. به نظر میحال دو روایت یاد شتتتده با هم جمعبا این 

ی ساکیَه )احتماال همان سکاها( بوده باشد، و به همین خاطر بودا که درویشی خویشاوندان بودا و اهالی قبیله

ستیابی به نیروانا را در آنجا گذراند و پی صل بارانی پس از د ستین ف اش اهل آن روان اولیهسرگردان بود، نخ



94 

 

شکل  سله مراتبی کاهنان بودایی در بلخ  سل منطقه بودند. با این همه انگار نهادهای بودایی و معبدها و نظام 

گرفته باشد، که شهری باستانی و بزرگ بود و در زمان زندگی بودا، یعنی دوران اردشیر دوم هخامنشی، مرکز 

شتند. در حالی که سارناث شد و نهادهامهم آیین زرتشتی هم محسوب می ی دینی پیچیده در آنجا تمرکز دا

شیه شهرهایی کوچک و روستایی در حا شدند. از ی مراکز تمدنی محسوب میو بنارس در این دوران هنوز 

شتری دارد، و در مقابل گرانیگاه  سارناث تمرکز بی ست که روایتهای مربوط به دوران دعوت بودا در  این رو

اش بلخ و گَنداره استتت که مراکز دو استتتان هخامنشتتی مهم یان و الگوی گستتترش یافتنتاریخ انجمن بودای

 اند.بوده

ه  ستتارناث پس از مرگ بودا هم در مقام مرکز مهمی برای صتتورتبندی این بود باقی ماند. در مَهاوَمستتَ

شد، دوازده هزار  پ.م( وقتی استوپای عظیم مَهاتوپَه در سریالنکا ساخته۱۴۰خوانیم که در عصر اشکانی )می

شهر در مقام زیارتگاهی مهم برای  شتند. اهمیت این  سم افتتاحش حضور دا سارناث در مرا راهب بودایی از 

بوداییان در سراسر قرون میانه باقی بود، تا آن که به تدریج دین بودایی از شمال هند رخت بربست و به این 

ارناث فراموش شتتد و اهمیت دینی این منطقه از میان ترتیب در قرن دوازدهم میالدی عمال آثار باستتتانی ستت

ستان ستعمار انگلیس کارهای با سان مدرن رفت. بعدتر در دوران ا ساندر کانینگهام–شنا اهمیت  -به ویژه الک

 ی دوم قرن بیستم بود که بار دیگر زیارت بوداییان از این منطقه آغاز شد. این منطقه را احیا کرد و در نیمه

شدم که هم زیارتگاهی قدیمی بود و هم جدید، و به این ترتی ستانی وارد  ب من در آن روز به مکانی با

اش با بنارس اندک بود و خیلی زود هم مرکزی تاریخی و دیرینه بود و هم شهرکی توریستی و مدرن. فاصله

خنزر پنزر  های فروشبه آنجا رسیدم، و کمی از دیدن بافت مدرن و توریستی شهر جا خوردم. همه جا دکه

های متنوعی زده بودند که به زبان انگلیستتتی و فرانستتتوی برپا بود و روی در و دیوار پوستتتترها و اعالن
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ی کردند. دیدار از همهتشویق می -به ویژه استخدام راهنما–رهگذران را به دریافت انواع خدمات توریستی 

زد. بری پهلو میند که بهایش گاهی به گوشفروختهای گرانی بابتش میآثار باستتتتانی هم پولی بود و بلیت

شلخته و فرسوده به  شتند، ولی همه چیز در کل  ستانی هم توضیحاتی به زبان انگلیسی دا خوشبختانه آثار با

رستتید و به خصتتوص مردم محلی که همگی از دم هندو بودند، به آثار بودایی تنها به صتتورت نوعی نظر می

 شان داشتند و نه احترام چندانی برایشان قایل بودند.اطالعاتی دربارهکردند و نه منبع درآمد نگاه می

ام بود. اولین کاری که کردم این بود که بوستان آهوان بروم. چون از اول سفرم آنجا یکی از اهداف اصلی

شمرده میاینجا منطقه شکار ای از جنگل بود که گویا پیش از دوران بودا هم مقدس  شد و به همین خاطر 

سال آ سیس  ۵۲۸هوها در آنجا تابو بود. بنا به روایتهای بودایی، امری محلی به نام جاتاکَه آنجا را در  پ.م تا

کرد، و شتتکار آهو در آن را ممنوع ستتاخت. این تاریخ و این روایت البته احتماال به تحوالتی ستتیاستتی و 

یتی از این دستتتت به جا مانده کرده، که طی قرون بعدی به صتتتورت روااجتماعی در این منطقه داللت می

تاسیس شد  پ.م تقریبا مصادف است با همان دورانی که استان هند در عصر کمبوجیه ۵۲۸است. چون سال 

ی گسترش دولت هخامنشی به و این منطقه زیر نفوذ دولت پارسی قرار گرفت. این هم ناگفته نماند که نقشه

بینیم، بوده است. در این مورد روز در کتابهای درسی میتر از آنچه که امسمت شرک و جنوب شرقی گسترده

ام و استتتناد تاریخی و شتتتواهد شتتترح داده« تاریخ خرد بودایی»و « داریوش دادگر»مفصتتتل در کتابهای 

دهد که این منطقه از قرن پنجم و ششم پ.م بخشی از ایران فرهنگی، و شناختی به روشنی نشان میباستان

شنی در این مورد را در ای تابع ااحتماال منطقه شواهد رو ست، و جالب آن که  شی هند بوده ا ستان هخامن

 همین سارناث یافته بودند.
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اش را در آنجا انجام داد و انگیز و خوشایند بود. بودا نخستین موعظهورود به بوستان آهوان برایم خاطره

به آیین بودا آمبه تعبیری چرخ کارما را به گردش در آورد. من از دورانی که دانش تانی بودم  وزی دبیرستتت

شت را  سی در این مورد وجود دا شوم هرچه به زبان پار شگاه  شدم و عمال تا زمانی که وارد دان عالقمند 

سوفی می شهای مهمی خوانده بودم. برای بودا احترام زیادی قایل بودم و او را به عنوان فیل س ستودم که پر

ا این همه نگاهم به کیش بودایی به کلی زمینی و غیردینی بود و مطرح کرده استتتت. ب« من»ی مفهوم درباره

ی فلستتفی افکارش برایم جالب بود، که تازه آن هم صتتد و هشتتتاد درجه با آرای خودم تفاوت تنها ستتویه

داشتتتت. در همان زمانی که به باغ آهوان رفتم، طرح مقدماتی کتابی در شتتترح و نقد آرای فلستتتفی بودای 

ست  شتنتاریخی را در د سالی نو شتم، که ده  شید و در میانهنگارش دا شار  ۱۳۹۰ی ی دههاش به درازا ک انت

 یافت.

در بوستتتتان آهوان مدتی گردش کردم و حقیقتش آن که تا حدود زیادی توی ذوقم خورد. بوستتتتان 

هایی از آن را برای کشاورزی تصرف همچنان بخشی از جنگل بود، اما به بخشهایی از آن تعرض کرده و تکه

آن شتتتکوه و انداز بوستتتتان کرده بودند. زباله و آت و آشتتتغال در همه جا روی زمین فراوان بود و چشتتتم

سمهزیبایی سطش یک مج شتر یک پارک مدرن بود که و شت. بی شتم را ندا شته ای که انتظار دا ی آهو گذا

سند تاریخیکردند موعظهبودند و ادعا می ست، در حالی که هیچ  شده ا ای در این ی بودا در آن نقطه انجام 

ه بودند، آشتتتکارا مثل منبع درآمد و عامل مورد در کار نبود. یک گله آهو هم آورده بودند و در باغ رها کرد

شروعیت ستان عمل میم شی به بو ستبخ شان خوراکی کرد. برای همین مردم و توری ها از در و دیوار برای

شتر به یک گله رمهمی شند، بی شبیه با شی  شان هم بیش از آن که به آهوهای جنگلی وح ی ریختند و خود
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ی یگر این نکات ظریف جانورشتتناستتانه بماند که اصتتوال گونهآموز شتتباهت پیدا کرده بودند. دچاک دستتت

 آهوها بومی آن منطقه نبود و معلوم بود از باغ وحشی آنها را به آنجا منتقل کرده بودند.

ها و استوپاهای کوچکی درست کرده بودند که تک و توکشان قدیمی بود ی بوستان البته آالچیقدر میانه

رستتید نشتتستتتم و تر از بقیه به نظر میپای یکی از استتتوپاها که قدیمی و گردش در میانشتتان جالب بود.

 استراحتی کردم، و بعد برای دیدن استوپاهای قدیمی سارناث از بوستان خارج شدم. 

ای بر است که به شکل نیمکره ای مصنوعیایست سانسکریت به معنای پشته و کومه، و تپهاستوپا کلمه

سد قد شی از ج سد یا بخ ساخته میروی ج سان  سان خود را در ی شابودایی مقد شود. هندوها در دوران پی

شسته در میانه ستوپاهای بودایی هم از کردند و به آن چایتیَه میهایی دفن میی چنین گورتپهحالت ن گفتند. ا

شده شتق  ستر مردهاند و هریک مدعیآنها م یا  سوزانش، یا بخشهایی مثل مواند که بخشی از بدن بودا )خاک

 شان دفن شده است. دندانش( در میانه

ناهای دینی  نده در ستتتارناث، استتتتوپای دامِک بود که یکی از ب بازما تاریخی مهمترین اثر  حاظ  به ل

شت سوب میانگ شینی و شمارِ پیش از دوران بودا مح شرقی هند یکی از کهنترین مراکز یکجان شمال  شد. 

شود و شهرهای مشهور هاراپا و موهنجودارو انی محسوب میی تمدن ایرشهری دنیاست، اما بخشی از حوزه

شبکه صل مراکزی از یک  ست، در ا ستانی هند ا سبد آثار با سر ستردهکه امروز گل  ستانی بوده که ی گ ی با

سند و هیرمند و هامون با هم پیوند میحوزه شینی در این منطقه هم ی رودهای  شهرن ست. گرانیگاه  داده ا

استتت که از ستتویی تا شتتهر ستتوخته و از ستتوی دیگر تا موندیگک و از آنستتو تا  بلوچستتتان بزرگ بوده

کرده استتت. گذشتتته از این ناحیه و یک بخش شتتهری در موهنجودارو در شتتمال شتترقی هند ادامه پیدا می
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شرقی بوده، بدنه ستگاه تجاری ایران  شرقی هند، که آن هم ای شمال  شبه قارهساحل  ی هند تا قرون اخیر ی 

 ای نداشت. ندان متمدن نبود و شهرنشینی پیشرفتههرگز چ

شتند هرگز  شمار را در اختیار دا سیار پر سعت یک قاره و جمعیتی ب سرزمینی به و یعنی خودِ هندیان که 

بینیم، از همان شتتهرنشتتینی، خط، دین و فرهنگ یکجانشتتینی مستتتقلی پدید نیاوردند و هرآنچه در هند می

شیه شمالی متصل به تمدن احا ست. تقریبا همهی  شهرهای یرانی در جهت جنوب و غرب تراوش کرده ا ی 

ساخته ستان را هم نیروهایی ایرانی  سو هندو شم به آن  سترش راه ابری اند که یا برای بازرگانی و در قالب گ

کردند. به همین خاطر من تمدن هندی را مفهومی رفتند، و یا در کستتتوت جنگاوران و فاتحان چنین میمی

ای مستتتتقل از تمدن ایرانی نداریم و در واقع یک فرهنگ هندی داریم که دانم، چون تمدن هندیجعلی می

شبه ستمی از تمدن ایرانی بوده و به تدریج در  سی ستانی و ترکی و طبری زیر سی قاره مثل فرهنگ بلوچی و 

 گسترش یافته است.

ی شمالی از ره اگر آن نفوذ باریکهبه همین خاطر آثار باستانی در هندوستان اصوال کمیاب است. شبه قا

شان نمی شینی از خود ن شهرن شانی از  شی هیچ ن دهد و پس از تمدن ایرانی را کنار بگذاریم، تا دوران هخامن

شگاه ست شهری و پر شمال به تدریج به آن هم آثار  شی هند در  ستان هخامن صی از ا شخ ها با نظم تاریخی م

سیار پایین و عمق و پیچیدگییابد، و تازه آن سایر نقاط انتقال می سرعتی ب سیار اندک. به همین هم با  ای ب

شته، نکته سارناث وجود دا شابودایی در  ستوپایی در دوران پی سیار مهم و جالب توجه خاطر این که ا ای ب

 شود.محسوب می

ست که تنها پی و پایه شیده ا سوده و فرو پا ستوپای دامک بنایی فر شان ما دهد که یاش باقی مانده، اما ن

در دوران پیشابودایی هم سنت ساخت استوپا وجود داشته است، و این بنایی گِرد و توپُر و بزرگ است که 
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ی آن اند و ستتنت طوالنی ستتاخت استتتوپاهای بودایی را هم باید ادامهستتاختهی قدیستتان میبر روی مقبره

ستانی های تپه مانند عظیم دانست. ناگفته نماند که این سنت ساخت مقبره بر روی گور بزرگان یک سنت با

ای از این بناهای باستتتتانی را داریم که از جنوب اوکراین تا شتتتمال هند ادامه دارد و آریایی بوده و زنجیره

پوشاند و را می -ی خوارزم، خزر و سیاهیعنی بخشهای شمالی سه دریا–های باستانی سراسر قلمرو آریایی

ی آلواتس لودیایی و میداس فریگی در قرون کند. چنان که مثال در آناتولی مقبرهتا مدیترانه پیشتتتروی می

اند. این بناها را در جنوب ستتیبری و روستتیه کورگان هشتتتم تا شتتشتتم پ.م هم ظاهرا چنین شتتکلی داشتتته

ستومی شهورترین بنای بازمانده با پا و در تبت و چین پاگودا مینامند و در قلمرو فرهنگ هندی ا نامندش. م

ضی سازی انتزاعی و ریا صل نوعی باز ست که در ا سارگاد ا سبک آرامگاه کوروش در پا وار از همین این 

 هاست. گورتپه

ساختن این مقبرهآریایی شتند و به جای آن بناهای کوچکهایی که به ایران کوچیدند از  ست بردا ی ها د

های کوهستتتانی ستتاختند، یا با بستتامدی بیشتتتر گورها را در صتتخرهمثل آرامگاه کوروش در پاستتارگاد می

های زرتشتتتی تداوم پیدا کرد. هرچند بنای استتتودانهای زرتشتتتی را تراشتتیدند و بعدتر این در گوردخمهمی

دشان با هم تقریبا هیچ کار پژوهشی ی پیونای دانست، که متاسفانه دربارهای از این گورهای تپهتوان ادامهمی

 ای انجام نشده است.جدی

شاه قلمرو مائوریه بنیان چنین می شوکا  ساخت گورتپه به عنوان بنای دینی بودایی را آ سنت  نماید که 

هاده باشتتتد. یعنی انگار بودایی ناهای دینی ۲۳۲-۲۷۳ها تا دوران زمامداری او )ن ای با این عظمت پ.م( ب

ی عصر اشکانی ای از همین شاه ثبت شده است. از میانهی استوپا هم در کتیبه. اولین بار کلمهاندساختهنمی

ترین های کوچک و گاهی ستتنگهای قیمتی باب شتتد. قدیمیها و پیکرکی استتتوپاها با نگارهآراستتتن بدنه
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ه شتتده و پرادش ستتاختپ.م در روستتتای ستتانچی در مادیَه ۱۲۵استتتوپای آراستتته از این دستتت در ستتال 

گارهقدیمی قدیمیترین دیوارن گارههای بودایی هند و همچنین  بهترین دیوارن یت در شتتت قاره ی دارای روا

 کند. پ.م ادامه پیدا می ۱۵شود که تاریخ ساختشان تا محسوب می

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهر، گل و بلبلهای استوپای سانچی: شیر گاوکش، شهسوار، سیمرغ، پهلوان شیراوژن، پیشکش هوم به نگاره

 

ها و هندوها و خالصتته هرکستتی که ایرانی نباشتتد، ها را امروز به ریش یونانیستتبک هنری این نگاره

کند. سازندگان این ها و هنر ایرانی را درک میمایهاند. اما هرکس چشمی بینا داشته باشد پیوند این نقشبسته
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اند، چون نقش شهسوار، شیر کردهبینی میبند را هم پیشقید و استوپا انگار میل آیندگان به تحریف تاریخ بی

اند که گر بر شیر، شتر بلخی، سیمرغ و کلی نماد ایرانی دیگر را در این استوپا گنجاندهگاوکش، پارسیِ چیره

شود. این نکته هم جای خود دارد ی هنر ایران اشکانی و ساسانی مدام تکرار میدر سراسر تاریخ هزار ساله

صو سیطرهکه ا شاهان ایرانیال این منطقه در آن زمان زیر  سکا و تُخاریی  شاهان تبار  شاهن ای بوده که تابع 

شکانی بوده ساختها ستان گَندارَه بودهاند، و هنرمندانی که آنها را  ستان امروزین اند نیز از اهالی ا اند که با پاک

 برابر است.

های نمادین هستتتند. اند که آراستتته به نگارهاستتتوپاهای باستتتانی دیگری هم در شتتمال هند یافت شتتده

ستانهای مادیهترین همهقدیمی شمال هند قرار دارند که ا پرادش و اوتارپرادش و ی این آثار در کمربندی در 

شمیر را در بر می ستان و ک سی و فرهنگیرد و ناحیهگجرات و راج سیا شانیان در ی نفوذ  شکانیان و کو گی ا

ست. مثال در همین مادیه صلهشمال هند بوده ا ستوپای بْهاروت را هم داریم که در فا  ۱۰۰-۱۲۵ی پرادش ا

ستون سر شده و برخی از تزئینات و به ویژه  ساخته  شید پ.م  ست از هنر تخت جم سررا شتی  هایش رونو

 است. 

ای تر استتت و دورهناث باقی مانده آشتتکارا کهنستتالدر میان این استتتوپاها، آنچه که بقایایش در ستتار

شکلقدیمی شان میتر از  ستانگیری این بناهای دینی را ن سان دریافتهدهد. تا جایی که با ستوپای شنا اند، ا

ست که بر روی ده گورتپه سبت دیرآیند ا سالدامک بنایی به ن ست. این گورتپهی کهن شده ا ساخته  ها تر 

شدهاحتماال در ابتدای ع ساخته  شی و قدری پیش از زمان زایش بودا در این منطقه  اند، و گویا صر هخامن

ی مائوریه پ.م شاه بودایی سلسله ۲۴۹اند. در ابتدای دوران اشکانی یعنی به سال نماد تقدس این منطقه بوده

شوکای نامدار بر روی این گورتپه ساخت و احتماال از آن هنگام این نیعنی آ ستوپایی  شیها ا پاتَکَه قطه را ری
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ضی موعظه کرد، که در  ستین بار برای پنج مرتا ستادان( نامیدند و گفتند که بودا در اینجا برای نخ )قدمگاه ا

 اش در جنگل یار غارش بودند. زمان زندگی زاهدانه

م .م حاک۵۰۰ی عصر ساسانی و به سال با این حال آن استوپای قدیمی به تدریج از بین رفت و در میانه

ساخت که از آن هم تنها پایه و پی ستوپای امروزین را  سانیان هم بود، ا سا اش باقی محلی آن منطقه که تابع 

زانگ زایر چینی از این استوپا دیدار کرد و .م شوان۶۴۰مانده است. در سالهای پایانی عصر ساسانی یعن در 

شه شبکهآنجا را گو شرقیِ  ست که اقوام  ای مراکز زیارتیی  ساخته بودند و دان شم  شرقی در راه ابری ایران 

شوان شت.  سیال در جنوب امتداد دا شمال تا تاک شته که در مرکزش بلخ و بخارا بود و از ترمذ در  زانگ نو

ستوپا می سته به ا صد راهب بودایی در معبد پیو ستند، و خود برج زمان بازدید او از این منطقه، هزار و پان زی

ی لندا داشت، و به این ترتیب قاعدتا در آن دوران یکی از بزرگترین بناهای دینی کرهاستوپا بیش از نود متر ب

 شده است. زمین محسوب می

 

 

 

 

 ی استوپای دامکهای پایهدیوارنگاره
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اش به کلی از بین رفته بود. با ی پایینی این بنای عظیم بود و بخش باالییآنچه که من دیدم، تنها نیمه

سوب میاین حال همچنان  ستوپا بنایی پرعظمت و خیره کننده مح ستوانها متر که تا  ۲۸ای بود با قطر شد. ا

ی استوپای گفتند بازماندههایی نمایان بود که میمتری از زمین ارتفاع گرفته بود و دورادورش هنوز نگاره ۴۳

ست. هرچند به نظرم این تاریخ شوکا ا صلی آ شکارا جا شها آ ست و نق ست ا دیدتر بود. در واقع گذاری نادر

شنا باشد همین نقش سانی آ های گیاهی و جانوری را بارها در هنر درباری مایههرکس با تاریخ هنر عصر سا

ست که بعدتر به گچبری ست و این همان ا سانی دیده ا سالمی و نقش قالیسا صر ا های دورانهای های ع

 یابد.بعدی تحول می

شی بوده و در همان برهمی دیده میهایی به خط ها کتیبهبر دیواره ستان هند هخامن سمی ا شد که خط ر

دوران شکل گرفته است، و در دوران آشوکا هم خط درباری دودمان مائوریه بوده است. اما این خط تا قرنها 

ی گوپتا بر این منطقه بعد دوام آورد و برخی از نقشها آشکارا به قرن ششم میالدی و دوران حاکمیت سلسله

ی شاهنشاه ایران و نشاندهای هستند که در اسناد ساسانی دستشد، که احتماال همان امیران محلیبوط میمر

نرد در عصر  اند و مثال داستان سفر بهرام گور به هند و ماجرای اختراع شترنج و تختهتابع ایشان قلمداد شده

 شود.انوشیروان دادگر به ایشان مربوط می

ستوپا سی این ا شنا ستعمار انگلیس مربوط می باز شود. و اهمیت یافتن مجددش نزد بوداییان به دوران ا

سایی تاریخ این بنا نقش مهمی ایفا کرد و گمانه شنا سی بود که در  ساندر کانینگهام ک ی این ای در میانهالک

ستوپا زد که در نتیجه کتیبه شته بود ا شد که بر آن نو شف  ، «پْراباوَه هِتو... یِه دارمَه هِتو»ای به خط برهمی ک

اش با اواخر دوران ساسانی یعنی قرن ششم و هفتم میالدی سازگار بود. بخشهای زیر این که سبک نوشتاری
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.م پیشتر کشف ۱۰۲۶ی دیگری از سال کتیبه با خشتهایی از نوع رایج در دوران آشوکا ساخته شده بود. کتیبه

 شده است. )استوپای چرخ قانون( خوانده می« رَه استوپادَرمَه چَک»داد این بنا شده بود که نشان می

 

 

 

 

 

 

 .م۱۸۹۱نقاشی کتاب ایندیکای هورست از استوپای دامک،   اشاستوپای دامک و استوپاهای کوچک کناری

شتم. همان طور که حدس می سارناث وقت گذا زدم، برخی از نقاط مثل کل آن روز را برای گردش در 

اش کرده بودند، لبریز از گردشتتگران بوستتتان آهوان که شتترکتهای توریستتتی ستتر و صتتدای بیشتتتری درباره

استتتتوپا هم اروپایی بود و در مقابل جاهایی مثل مناطق اطراف استتتتوپای دامک به کلی خلوت بود و خود 

 ظاهرا هنوز در تور شرکتهای توریستی گرفتار نیامده بود. 

ی مائوریه را دیدم که تنها داغی از دیوارهایش بر زمین باقی بود، و ی بناهایی از دوران ستتلستتلهبازمانده

سته بودند. ینامههای معرفیبر لوح ست مربوط دان صر دورد کی شان بناهایی دیرآیندتر را به غلط به همان ع

سیار قدیمی در آن قرار داشت و بنا  ستوپای ب از جاهایی که مشتاک دیدارش بودم، قدمگاهی بود که چندین ا
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ی ی فرستتودهی گوتمه ستتیدارته بوده استتت. حاال از آنجا فقط چند پایهبه ستتنت بودایی متقدم محل مراقبه

ی . همان طور که در این منطقهاستتتوپاهای قدیمی باقی مانده بود و به شتتکل عجیبی هم خلوت و آرام بود

نشستم. کردم و برای استراحت یا مراقبه میزدم، هر از چندی جای دنجی هم پیدا میانباشته از تاریخ قدم می

سارناث جلوه ستانی  سه زدنم در مراکز با شرمدر حین پر آور و گاه احمقانه از رفتارهای مردمان را هایی گاه 

 دیدم. هم می

ای جالب بود دین بودایی مردم ستتتارناث یکپارچه هندو بودند و قرنها بود که همچنین بودند. این نکته

هایی نشینی کرده است. با این حال در گوشه و کنار دستهچقدر زود از این مناطق به درون ایران شرقی عقب

ان که رداهایی با رنگهای جیغ تنشان ششد دید که برای زیارت به آنجا آمده بودند. بسیاریاز بوداییان را می

آوردند، کرده بودند و ستترشتتان را تراشتتیده بودند و ادای راهبان بودایی در فیلمهای هنگ کنگی را در می

پلکیدند تا یادمانهای تاریخی، و در واقع به هایی بودند که بیشتتتتر در اطراف گروههای توریستتتتی میهندی

ای از دعای ه من هم نزدیک شدند تا چیزی بگیرند، اما با خواندن تکهگدایی مشغول بودند. یکی دوتایشان ب

شهور بودایی  شان می« اوم مانی پَدمَه هوم»م شان میرا برای اش را همراهم بخوانند. کردم بقیهخواندم و دعوت

شه باعث می شان بگذارند و بروند، و از همین جا هم معلوم میاین برخورد همی د ششد دمشان را روی کول

که گداهایی عادی هستتتند و حتا بودایی هم نیستتتند. چون این مشتتهورترین دعای بودایی بود و بستتیاری از 

شته میغیربودایی سکریت اینطوری نو سان  ॐشود های عالقمند مثل من هم آن را بلد بودند. این دعا در 

मणिपद्मे हूँ ست که برای نخستین بار در متن کارَن شی ا شش هجای اول نیای شده، که دَویوهَهو  سوترا نقل 

دهند: نین معنایی میبه سنت مهایانه تعلق دارد و خاستگاهش ایران شرقی است. هجاهای این دعا کمابیش چ



106 

 

نزد درویشتتان ایرانی م مانی= گوهر م پدمه = نیلوفرم هوم= « هو»اوم= ندای خطاب به امر قدستتی، همتای 

 نیروی مقدس روح. 

ی زحمت و مزاحمت بود، تا حدودی مایهگذشتتته از این گداها که حضتتورشتتان در این شتتهر باستتتانی 

سته شان بودایی د ست خیلی در لباس و ظاهر هایی از زایران بودایی هم در کار بودند که بر خالف گروه نخ

ی اول که تنهایی تکدی کردند. بر خالف دستتتتهکردند و دستتتته جمعی حرکت میشتتتان را فریاد نمیبودن

 ی گداها.کردند، به رسم همهمی

ظهر گذشته بود که جایی بسیار زیبا و خلوت را پیدا کردم که درست روبروی قدمگاه سیدارته  ساعتی از

صمیم گرفتم همان جا برای ناهار جل و پالس خودم را پهن کنم. کوله شت و ت شتم گوتمه هم قرار دا ام راپ

این غذای نامنتظره،  ای که از ایران آورده بودم را از آن بیرون آوردم. در واقعگذاشتتتتم و واپستتتین خوراکی

ای کیفم را گشتتودم، تصتتادفی آن را ام جا مانده بود و وقتی برای یافتن نان و میوهکنستتروی بود که ته کوله

ای در یافتم. جالب این که کنسرو مورد نظرم، خوراک کله پاچه بود که تا حدودی محض کنجکاوی از بقالی

 ام باقی مانده بود. همان جا ته کولهایران خریده بودمش و بعد فراموشش کرده بودم و 

سر  شه و کنار  سگ از گو ست، وقتی نان و غذا را از کوله بیرون آوردم، چند  سم ا چنان که در هند ر

شستند، به شکلی که می سرمشق گداهای آن رسیدند و خیلی باوقار و باادب دورادورم روی زمین ن بایست 

خوردم، چند لقمه هم اش و با هر لقمه که میو با نان خوردم حوالی قرار بگیرد. من هم کنستترو را باز کردم

خوردندش. در همان بین چند دسته بودایی هم کردم و آنها هم در آرامش میبرای سگها جلویشان پرتاب می

شدند و ابراز احترامی ی ناهار خوردن مرا همراه سگها دیدند خم میشدند و وقتی منظرهاز آن حوالی رد می

کردند رو و مهربان بودند و احتماال فکر میدادم. همه خندهد و من هم با همان شیوه پاسخشان را میکردنمی
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شوم. بی آن که بدانند این سنت ربطی من دارم بر مبنای سنت نیکوکاری بودایی غذایم را با سگها شریک می

ی گوسفند هی نیست، که کله پاچهی گیاخورم هم خوراک پارسایانهبه دین بودایی ندارد و آنچه که دارم می

خورده و ستتنت گیاهخواری بعدتر در میان پیروانش استتت. حاال بماند که خودِ بودا هم مثل من گوشتتت می

 باب شده است.

شان که از پنج راهب های بودایی زایر را یکی دو بار دیگر هم همان جا از نزدیک دیدم و یکیاین دسته

شان هم دعوت کرد. راهبان بودایی در هر روز تنها یک وعده مرا به سر سفره تبتی تشکیل شده بود، با اصرار

کنند و بعد دسته اش را طی ساعتهای صبح از مردم گدایی میخورند و آن هم ناهار است و مواد اولیهغذا می

شانهجمعی آن را می ست که راهبان بودی گداهای کالش و بوداییخورند. یک ن ایی های واقعی هم همین ا

کنند و هر روز فقط به قدر دانند و غذا را هم ذخیره نمیگیرند و پول را نجس میهرگز پول از کستتتی نمی

شان غذا می پلکیدند، ها میگیرند. از این رو گداهایی که دنبال پول بودند و اطراف فرنگیخوراک همان روز

 داشتند!بردند و زحمت بودا میآبروی خود می

ا مهمان کردند، واقعا راهب بودند و کشتتکولی از جنس خیزران همراه داشتتتند که آن گروهی هم که مر

ای ریخته و دورش نشسته بودند که مرا دیدند و غذاهای گدایی کرده را در آن ریخته بودند. همه را بر سفره

سفرهصدایم زدند و یکی سر  صرار مرا  شد و با ا هار خورده شان آورد. من تازه ناشان که پیرمردی بود بلند 

سفره سیب که آنها را هم در  شتم و چند تا  شتم و باهم ناهار خوبی بودم و فقط نانی به همراه دا شان گذا

خوردیم. راهبها تبتی بودند و فکر کنم از نپال به آنجا آمده بودند، چون چند کیلومتری با مرز نپال بیشتتتتر 

توانستیم با هم حرفی مفصل بزنیم. اما زبان اشاره ن نمیفاصله نداشتیم. اما فقط زبان تبتی بلد بودند و بنابرای
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گفتم و تا زدند، من هم به پارسی چیزی میام وقتی با زبان خودشان حرف میبسنده بود و به رسم همیشگی

 فهمیدیم. حدود زیادی از روی لحن حرف همدیگر را می

عد هم نه زدیم. ب تا هاری گوارا خوردیم و گپی دوستتت نا یب  ند و می به این ترت به کن ند مراق خواستتتت

شان کردم، اما بعد بدرود گفتم و ازشان جدا شدم. چون واقعیتش آن است که مراقبه کاری است که همراهی

های دسته جمعی بوداییان در معابدشان کنار نیامده باید در خلوت و تنهایی انجام شود، و من هرگز با مراقبه

دانستتتم و نه ذن/ ی را هم یک نظام انضتتباطی نهادی و ستتازمانی میبودم. همچنان که ذاذن در معبدهای ژاپن

 دیانَه به معنای واقعی کلمه. 

ست صوری از هیچ چیز عمیقی در آن این را هم ناگفته بگذاریم که توری شکارا هیچ ت های اروپایی که آ

شتند، در گوشه و کنار با راهنمایی یک گوروی هندی که در حد خودشان از قضیه  آورد، سر در میفضا ندا

شان مراقبه میروی زمین ولو می صدای زیاد برای خود سر و  فرمودند، آن هم خیلی جدی و با شدند و با 

به  کل ربطی  به  ند، و اغلبش  یده بود هالیوودی د های  ماال در فیلم که احت تنظیم دقیق حرکات انگشتتتت، 

 د.های بودایی هم نبوتمرینهای ذهنی نداشت و حتا تقلیدی از مودرَه

 

ْسری دیگامبِر بود که یکی از مهمترین زیارتگاه سارناث دیدم، معبد  های دین جَین جای دیگری که در 

کارَه( دین مهاویره در آن قرار ساناث یازدهمین پیشوای )تیرثَناست و بنا به روایتهای این دین آرامگاه شْرِیان

اند و در روستای کریشنا و کریشنادِوی بوده گویند پدر و مادرشگرفته است. این پیشوا قدیسی است که می

سانه ست. اف شده ا سارناث زاده  شهر سیماپوری در نزدیکی  ستانی دولت شاه با های متون پورانا تبار او را به 
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َشه( بوده است. این دانند که ایکْشواکو نام داشته و بنیانگذار دودمان خورشید )سوریَهکوسالَه منسوب می وَنْ

هخامنشتتتیان پدیدار شتتتد و از نامهای شتتتاهانش )از جمله ایکشتتتواکو= اوکاکا در متون  دودمان در زمان

شپاکو در روایتها یونانی( بر می سکریت و ای شند. من چندی پس از سان شته با سکا تعلق دا آید که به قوم 

ستان در کتاب  سنادی این حدس را مطرح کردم که اح« تاریخ خرد بودایی»بازگشت از هندو تماال با آوردن ا

ساله  شهر کو شمال هند و اهمیت یافتن  سکاها در  صحنه–ظهور دودمانی از  ی تاریخ که تا پیش از آن در 

شت شرقی بوده و این خاندان تابع و نماینده -جایی ندا سمت جنوب  شی به  ی پیامد گسترش دولت هخامن

که دو دین مهمی که همزمان در  توان این نکته را دریافتاند. بر همین مبنا میپارستتیان در شتتمال هند بوده

شتتوند و گیرد )یعنی کیش مهاویره و بودا( هردو به پیامبرانی با تبار ستتکایی مربوط میاین منطقه شتتکل می

 اند.هردو هم بافت فلسفی دارند و به صورت نقدی بر آیین زرتشتی صورتبندی شده

ونشه داشته و درباری با خاندان سوریه در میان این دو پیامبر، روشن است که مهاویره ارتباطی نزدیک و

از این نظر با بودا که ظاهرا خاندانش در اثر این تحوالت اقتدار خود را از دستتتت داده بود، تفاوت داشتتتته 

ای از این ی سکا است و شاخهاند که همان کلمهی شاکیَه/ ساکیه تعلق داشتهاست. پیروان اصلی بودا به قبیله

سوب می شوای شدقوم بزرگ مح ست و چهار پی ست. در مقابل از بی شته ا ه، اما اقتدار و ثروت چندانی ندا

سوریه شان به خاندان  ست و دو نفر سفی داریم دین جین، بی شه تعلق دارند و بنابراین در اینجا دو دین فل ون

سیان در شوند و نتیجهکه هردو تقریبا همزمان ظاهر می ستند که پار شمال ی ظهور نظم اجتماعی جدیدی ه

 هند مستقر ساخته بودند.

شه شری دیگامبر در گو شت و بر خالف معبد  سارناث قرار دا سوت و کور از  سبت خلوت و  ای به ن

های فرنگی قرار نداشتتت. شتتاید یک بخش و رنگارنگ توریستتتمراکز بودایی در کانون آن جریان حیات
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شهر به آیین جین پایبند بودند شتند  دلیلش این بود که برخی از مردم  سارناث خوش ندا و مقامات هندوی 

اش از منطقه از آن کن شدنی این دین زیاد تبلیغ شود. این تهدیدی بود که دین بودایی به خاطر ریشهدرباره

 برکنار بود.

ها و به خصتتتوص در معبد چند نفری از مردم محلی را دیدم که جینی بودند. من تا آن هنگام با جینی

داشتم و از این رو وقتی به نسبت طوالنی را آنجا گذراندم تا با آنها بیشتر آشنا شوم. شان برخوردی نراهبان

شمردند و از مردمی به نسبت فقیر و خجالتی ولی در ضمن متین و باادب بودند که خلوت آدم را محترم می

انگلیسی بلد بود و  شان که متولی معبد بود قدریتباران هندویشان به کلی تفاوت داشتند. یکیاین نظر با هم

گفت این زبان را از پدربزرگش یاد گرفته استتتت. با فهمید و میجالب آن که تا حدودی پارستتتی را هم می

مهربانی مرا مهمان کرد و آن شب را همراه زایران جین دیگر، در ساختمانی کنار معبد ماندم. بخش مهمی از 

شد گفتگو کردم. ه به سادگی ریشی )استاد( خوانده میام کساعتهای آن شب را بیدار ماندم و با دوست تازه

چند نفر از راهبان دیگر هم تمام وقت کنارمان نشتتستتتند و با دقت حرفهایمان را گوش کردند، هرچند فکر 

 کنم نه پارسی بلد بودند و نه انگلیسی. 

را حرام شتتان پوشتتیدن لباس ها توضتتیح داد که برخیی اصتتلی جینی دو فرقهریشتتی برایم درباره

ی مقابل بود که گشتتتند. از بخت خوب من این معبد در اختیار فرقهدانستتتند و همیشتته لخت مادرزاد میمی

دانستتتتند. از آن یکی فرقه هم در این مدت چند تنی را دیده بودم که بیشتتتتر به پوشتتتیدن جامه را بد نمی

ضان دوره شان را هم کوتاه نمیمرتا شبیه بودند. چون ریش و موی سبی هم گرد  شتی نامنا کردند و وضع بهدا

 شدند.ی خوشایندی برای تماشاچیان محسوب نمیداشتند و در کل منظره
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 ساناثهبت شریان      معبد شری دیگامبر

ایست. با ریشی مردی به نسبت جوان بود که چهل سالی سن داشت و معلوم بود آدم باسواد و بامطالعه

ستگاه تاریخی سفی دین خودش و خا اش فکر نکرده بود. از این این همه جالب بود که هیچ به محتواهای فل

زده شد، و بعدش که یجاندانستم خیلی حیرت کرد و هکه با متون جین آشنایی داشتم و تاریخ دینشان را می

گویند پارستتی( به وجود آمده، بستتیار ها میها )هندوها به زرتشتتتی«پارستتی»گفتم دینشتتان در تقابل با دین 

های تبلیغاتی دانست و همان طور که در رسانهی دولت هخامنشی تقریبا هیچ چیز نمیزده شد. دربارهشگفت

ی هند از پنج هزار ستتال پیش متمدن و دارای کل شتتبه قاره کردکنند، فکر میی مردم فرو میهندی به کله

شتتهر و خط بوده استتت. این که خطهای هندی یعنی ستتانستتکریت و خروشتتتی و برهمنی تازه در دوران 
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هخامنشی و در استانهای شرقی دولت پارسی پدیدار شده و همگی مشتقی از خط دیوانی رسمی ایران یعنی 

 دانست. آرامی سلطنتی بوده هم هیچ نمی

ستی شنهبا تمام این کا شرو و مهربان بود و ت سیار خو شت ها، آدمی ب ست دا ستن. به خصوص دو ی دان

شنود. برایش قدری حافظ خواندم و چون دیدم عالقهفارسی حرف بزند،  شده، یا دست کم ب اش برانگیخته 

سفر گفته بودم برایش خواندم و ترجمه شعرهای خودم را هم که طی  شاگردانش که دور  چندتایی از  کردم. 

کردند دارم دعا یا متنی دینی کردند و گمان میو برمان نشتتستتته بودند از شتتنیدن شتتعرها آشتتکارا کیف می

خوانم. خالصه هرچه در این مورد توضیح دادم به خرجشان نرفت و تا فردا که آنجا را ترک کردم، انگار می

شد، عزت و احترامیکه پیامبری مهمان شده با شان پولی که  شان  شتند. موقع بیرون رفتن از معبد تمام گذا

 شان انداختم.برای پرداخت پول هتل کنار گذاشته بودم را یواشکی در صندوک اعانه

سیار جالب بود که چطور جین شیهبرایم ب شان هم اندک بود، اند. البته جمعیترانده ها را در هند به حا

ستخواندین هندو و بودا برمیشان به دوران پیکربندی اما قدمت دین ست که ا شت و حقیقتش آن ا بندی گ

شتتان هم استتتوارتر و محکمتر از دوتای دیگر بود. به همین خاطر هم زیاد مقبولیت فلستتفی و نظری آیین

ستیتوده سیای پیدا نکرده بود. چون هم ه اش که کافرانه و همراه با انکار وجود خدایان بود، دیریاب و شنا

 نمود. سختگیرانه و دشوار میآزاری تاکید داشت، اش که بر آهیمسا و بید و هم نظام اخالقیپیچیده بو

شت نتیجه گرفته بود.  صلی زرت شدید آرای ا سط و ت مهاویره که بنیانگذار این دین بود، هردو را از ب

کرد مستقر اوش میتاکید زرتشت بر دروغین بودن خدایان پیشین را بسط داده و در کفری که از این ایده تر

اش پیشنهاد کرد، که زرتشت پس از گذار از کفر آغازینشده بود و همان یک خدای نیکویی را هم انکار می

کرده بود. از ستتوی دیگر تاکید زرتشتتت بر مهار خشتتم و مخالفت با خشتتونت و آزردن جانداران را چندان 
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شت سط داده بود که نه تنها جنگیدن و گوشتخواری، که حتا ک شهب صادفی ن پ شسته بر تن یا لگد کردن ت ی ن

مبادا رفتند، ها همیشتته پابرهنه راه میشتتد. به همین خاطر جینای زیر پا هم گناهی بزرگ قلمداد میحشتتره

صبجانوری را زیر کفش شند، و برخی از متع شان را جارو شان بک شان حتا موقع راه رفتن جلوی پای های

شمی شرات ریز زیر پای شوند. بمانند که همان روند جارو زدن کلی جانور ریز دیگر را به زدند که ح ان له ن

 رساند!قتل می

ترین این قدیمی ی شهر سارناث اختصاص داده بودم.فردای آن روز فرصتی فراخ را برای بازدید از موزه

سالهای موزه شناسی در هند است و طی  ستان ها لیسی.م( توسط انگ۱۹۰۴-۱۹۱۰) ۱۲۸۹تا  ۱۲۸۳ی مدرن با

سوب می سی مح ستعمارگران انگلی ست فرهنگی ا سیا شی در  شانگر چرخ سیس آن ن شده و تا شد. ساخته 

شده در هند را غارت می ستانی یافته  شیای با ستان میچون تا پیش از آن ا ستادند. اما بعد کردند و به انگل فر

های آثار ی گرانبها و بهترین نمونهاز این تاریخ برخی از اشتتیا را در هند نگه داشتتتند. هرچند همچنان اشتتیا

 فرستادند. شان میباستانی را به مرکز امپراتوری

کرد، و با ای بسیار ناچیز از بازدید کنندگان دریافت میی سارناث جایی بسیار دیدنی بود و ورودیهموزه

گوشه و کنار روی  شان درای هم به اشیا نکرده بودند و بسیاریاین حال بسیار خلوت بود. چندان رسیدگی

گردانی هم به شکلی علمی انجام نشده بود و آثار نه برچسب و توضیحی داشت هم تلنبار شده بودند. موزه

ای. با این حال بسیار غنی بود و بسیاری از آثاری که همیشه آرزو داشتم با چشم ببینم را آنجا و نه شناسنامه

 یافتم.
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ی قدیمی را در آنجا گرد آورده بودند. گل هزار مجستتتمهموزه پنج تاالر داشتتتت که نزدیک به هفت 

شه سی زیادی دارد و ری سیا سبد این آثار که برای هندیان امروز اهمیت  شان را به آن بند ی هویت ملیسر

 اند، ستون شیرهای آشوکاست. کرده

ده و ستونی پ.م( شاهِ دودمان مائوریه در سارناث ساخته ش ۲۵۰این ستون در دوران زمامداری آشوکا )

ی اش هم نقش برجستهاند و در پایهکاری شدهسنگی به سبک هخامنشی است که چهار شیر بر فراز آن کنده

اش یکی از دالیلی .م و دشوار بودن جا به جایی۱۹۰۴جانوران دیگری وجود دارد. کشف این ستون در سال 

سال  شدن این موزه را رقم زد. بعدتر در  ساخته  ستقالل خود را از ۱۹۵۰) ۱۳۲۹بود که  .م( وقتی هندیان ا

ی روی این ستتتون را به عنوان نماد ملی خود انتخاب کردند. تا پیش انگلستتتان بازیافتند، نقش چرخ گردونه

از آن پرچم هند و ایران تفاوتی با هم نداشتتتت و هنوز هم جدای از این نماد تفاوت چندانی ندارد و فقط 

کند و نه نماد چیز خاصی است شان حکایت میاند که از بدسلیقگییر دادهرنگ قرمز پرچم را به نارنجی تغی

 ای تاریخی دارد.و نه پیشینه

شیرهای آشوکا در اصل سرستونی است که بر فراز ستون سنگی بزرگ معبد بودا در سارناث قرار  

شته و از ابتدای کار هم پاره سهدا ست. از ما شسنگ یکپارچهسنگی مجزا بوده ا سبک ای ترا شده و  یده 

شی جای میهنری شیر نماد مهر گیرد و نمادپردازیاش کامال در قالب هنر هخامن ست. چون  اش هم چنین ا

سکه های عصر و عالمت رسمی کشور ایران بوده و گذشته از تخت جمشید، بر ظرفها و آوندهای آیینی و 

وریه هم بوده و جای توجه دارد که شود. همین شیر عالمت دولت مائهخامنشی هم مدام عالمتش تکرار می

ستان تا میانرودان( می سی ست و تنها در ایران جنوبی )از  شیر بومی هند نی صوال  ست. با این حال ا سته ا زی
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ی دیگری از همین اش به کار گرفته و در استوپای سانچی هم نسخهآشوکا همین نماد را برای اقتدار سلطنتی

 ه است.شیرها را از خود به یادگار گذاشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اش )راست(اش کردند )چپ( و در شکل بازسازی شدهستون شیرهای آشوکا چنان که کشف

 

شت هم داده و بر پایه شت به پ شوکا پ شیر آ ستهچهار  ش ستهای ن سب، فیل و اند که نقش برج ی گاو، ا

ست و هر دو جانور با نقش یک چرخ گردونه که  شده ا شده ۳۲شیری بر آن کنده  اند. پره دارد از هم جدا 
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شی فراوان تکرار می ستگاهی ایرانی دارد و در هنر درباری هخامن د. کل این مجموعه بر شواین نقش هم خا

سمی ست. )دَرمَه« چرخ قانون»اش گل نیلوفری واژگونه قرار گرفته و به خاطر آن چرخها نام ر چَکرَه( بوده ا

توان ردپایش را این نماد بعدتر به صتتورت عالمت آیین بودایی باقی ماند و در بیشتتتر یادمانهای بودایی می

ز این چرخ به نمایش گذاشته شده بود که آن هم به عصر آشوکا ی عظیم اپیدا کرد. در همان موزه یک نمونه

ی بزرگ آن است که به عنوان نماد ملی هند به کار چکرهی این درمهی جالب دربارهشد. یک نکتهمربوط می

ای پره ۳۲اش رخ داده و به جای ی پرچم هند برنشسته است، اما خطایی دربارهگرفته شده و اکنون در میانه

پره دارد. این اشتتتباه را در همان ابتدای کار مورخان هندی به جواهر  ۲۴بینیم، تنها آثار آشتتوکایی می که در

سمیت یافتن تغییر دهد و به بروز چنین  شت پرچم را پس از ر شزد کردند، اما او که خوش ندا لعل نهرو گو

شتباهی اعتراف کند، همان چرخ  شینه ای را حفظ کرد. هرچند این یکی درپره ۲۴ا ای آثار تاریخی چندان پی

 ندارد.

ی گسترش یافتن اقتدار دودمان اند. برخی آن را نشانهاین چهار شیر را به صورتهای متفاوتی تفسیر کرده

سته صلی دان ستون، آن را به مائوریه در چهار جهت ا اند و برخی دیگر با توجه به داللتهای بودایی نمایان در 

ی این چهار حقیقت، این نکته را بگویم که اغلب اند. دربارهبودایی مربوط کردهچهار حقیقت بنیادین کیش 

ست ترجمه کرده سفهنام آن را نادر ستند: وجود رنج اند. بودا معتقد بود ارکان فل ضوعه ه صل مو اش چهار ا

آن )نیرودَه(،  )دوکَّه(، برخاستنِ رنج از میل به مثابه خاستگاهش )سامودَیَه(، امکان برطرف کردن رنج و ختم

 کند.)مَگَّه( بودایی که این رهایی را ممکن می« راه»و 

سناد تاریخی به شکلی قاطع نشان میام، همهمفصل شرح داده« خرد بودایی»چنان که در کتاب  دهد ی ا

تبار و ستتکا بوده استتت. این چهار که دین بودایی در ستتپهر تمدن ایرانی شتتکل گرفته و خود بودا هم ایرانی
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ستایندهل موضوعه هم نقد و مخالفت با اصول فلسفهاص شتی هستند که  ست و ی زرت شادمانی ا ی لذت و 

ست را  ست، و به همین ترتیب روش در ست ارج و ارزش قایل ا نامد )دَئِنَه/ دین( می« راه»برای میل و خوا

شت، هم مفاهیم او را  ضمنِ مخالفت با زرت ستند. یعنی بودا  وامگیری کرده و هم حتا که مغان راهنمایانش ه

شود، که در از کلمات او برای نامیدن ارکان دینش بهره برده است. چنان که انجمن بوداییان سَنگْهَه نامیده می

 دوران زندگی بودا در اصل نام انجمن زرتشتیان بوده و در همان هنگام هفتصد سال قدمت داشته است.

صل ست که بودا چهار حقیقت ا چَتّاری آریَه »اش یعنی پالی، ی آیینش را به زبان مادریدر این بین مهم ا

درآمده است. زبانهای اوستایی و پالی « چَتواری آریَه َستْیانی»نامد که در سانسکریت به صورت می« َسچّانی

هایی متفاوت از یک زبان مادر ایران شرقی و سانسکریت و سکایی بسیار به هم نزدیک هستند و تقریبا لهجه

شوند. در تمام این زبانها آریه نام نژاد ایرانی است و دقیقا با همین داللت هم در اوستا و هم در میمحسوب 

ست. در دوران بودا یعنی میانه شده ا شی این کلمه در همهمتون ودایی بارها تکرار  صر هخامن ی متون ی ع

شتتود هم دقیقا همان ها( نامیده میییکند و شتتمال هند که آریاوَرتَه )قلمرو آریاها اشتتاره میتنها به ایرانی

 گیرد. استانهای هخامنشی را در بر می

ستیانی( آریایی »شود ی دقیق این عبارت میبنابراین ترجمه سچانی/  چهار )چتاری/ چتواری( حقیقت )

به جالب آن که چهارمین رکن دین بودا یعنی راه مغانه )مَگَه( خودش هشت مسیر دارد که آن هم «. یا ایرانی

ی گانهراه هشت»شود، که باز یعنی خوانده می« آریا آشتانگَه مَرگَه»و به سانسکریت « آریا اَتَّنگیکَه مَگه»پالی 

 این تعبیرها در زبان پالی و سانسکریت قدیم کامال روشن و شفاف هستند و ابهامی ندارند. «. آریایی/ ایرانی

ی چندانی هم ندارد، نجیب مبنای حدسی که پشتوانه ی آریایی را برشگفت این که در متون مدرن کلمه

یا  -اش بازگردیماگر بخواهیم به ریشتته–آن  اند. در حالی که معنای اصتتلی( ترجمه کردهnobleو اشتترافی)
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شرافیت و نجیبزادگی ارتباطی پیدا نمی صورت به ا شاورز. اما به هر  صیل بوده و یا ک ست و نژاده و ا کرده ا

ست. به همین تعبیر آلمانی ست ا شده، نادر سونها هم وامگیری  ساک سط آنگلو های نازی در این زمینه که تو

هم به لحاظ « یبهشتتتت مستتتیر نج»و « چهار حقیقت نجیب»ی دو عبارت یاد شتتتده به ترتیب ترجمه

صوال مهمل و بی ست و هم ا ست ا شناختی نادر سله مراتب اجتماعی و زبان سل ست. چون بودا اتفاقا با  معنا

بندی مردم به طبقات واال و پست در ستیز بوده است و بنابراین این کلمه چنان داللتی در ذهنش نداشته الیه

داده است. آن چهار شیری که بر فراز ستون نمیاست، جدای آن که خارج از ذهنش هم اصوال چنین معنایی 

شسته شوکا ن اند، و این تفسیر بودایی با این نکته تقویت اند، بنابراین احتماال نماد چهار حقیقت آریایی بودهآ

شمال هند در قرون بعدی با چهار نماد جانوری بازنموده میمی اند شده که عبارت بودهشود که بودا در هنر 

 بینیم. ها را پای چهار شیر میل و گاو و شیر، و نقش همیناز اسب و فی

صه این که نمادهای بودایی سارناث دیدم، مثل بقیهخال ی چیزهایی که به هند مربوط ای که آن روز در 

زدایی از تاریخ هند اش ایرانیبرد که مبنای اصلیدار و مزمن رنج میشود، از نوعی جعل و تحریف ریشهمی

ستعمارگران برای کندن این بخش از حوزهبود، و کوش شه وانمودنی تمدن ایرانی و بیش ا اش. به رگ و ری

 ها تعبیری به کلی متفاوت از این ستون و شیرهای نشسته بر آن دارند. همین خاطر امروز هندی

ستند و نه بودایی، و چون از یاد بردههندی سلمان ه شبهها چون هندو یا م شیر بومی  ی هند رهقااند که 

نبوده استتت، و چون با هنر ایرانی و نمادپردازی تخت جمشتتید آشتتنایی ندارند، و چون روایت پرتحریف و 

ستقل شکوهمند درونزاد و م ستعمارگران از تمدن  ست ا شوکا اند، فکر میشان را باور کردهسراپا نادر کنند آ

شته و این ه ستان بوده و هیچ ربطی به ایران ندا شاه هندو ستین  ست. به همین خاطر نخ سی ا سیا م نمادی 

ستفاده می شیرها ا سم هندی از نقش این  سیونالی ست که کنند، و قدری خندههمه جا برای تاکید بر نا دار ا
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.م( قانونی هم گذراندند و گفتند باید هر جا نماد ستتتون ۲۰۰۵) ۱۳۸۴همزمان با ورود من به هند در ستتال 

سند که شود، زیرش حتما این شیرها نمایان می ساتیَه مِوَه »و این را به هندی  ،सत्यमेव जयतेشعار را بنوی

 «شود!فقط حقیقت پیروز می»خوانند، که یعنی می« جایَتَه

 

 

 

 

 

 

 

 بودیساتوای باال از عصر کانیشکای کوشانی    بودای عصر گوپتا

ها و عجایب هرمنوتیک که بگذریم، در آن موزه برخی از نابترین آثار هنری هند گوییاز این نقیضتتته

سال  سیار زیبایی از بودا )از حدود  سیار لذت بردم. تندیس ب ستان را دیدم و ب میالدی( که آن را همه  ۵۰۰با

ست و این دولت محلی احتماال از ط میمربو« امپراتوری گوپتا»جا به  کردند، که باز این هم جعلی تاریخی ا

تبار کوشانی قرار داشته اند. چون این منطقه پیشتر در قلمرو شاهان ایرانیتابعان ساسانیان در شمال هند بوده

هم دیگر آیند. تندیس مکنند، دودمان گوپتا روی کار میو وقتی ستتاستتانیان قلمرو کوشتتانی را تستتخیر می
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پ.م توسط دولتمردی به نام بیکشو باال ساخته شده است و این  ۱۲۳بودیساتوای مشهوری است که در سال 

  راند.زمانی است که کانیشکا شاه کوشانی نامدار بر این منطقه فرمان می

ی مفصتتلی هم در پای یکی از پس از بیرون آمدن از موزه باز قدری در ستتارناث گردش کردم و مراقبه

شکل معجزه شد، به پاگوداهای بودایی کردم که به  سایی به کلی از اغیار خالی بود. آنگاه نزدیک غروب که  آ

سارناث با بنارس پای پیاده ی سمت بنارس به راه افتادم. اولش وسوسه شده بودم پیاده برگردم، چون فاصله

شم شتر نبود، و چ ساعت بی سه  سته بودم. پس دو  شت. اما تمام روز را راه رفته و خ اندازهای زیبایی هم دا

برد و آنجا وقتی پرستتیدم اتوبوس بعدی چه ستتاعتی ایستتتگاه اتوبوستتی را یافتم که مردم را به بنارس می

 ر! آید؟ پاسخ شنیدم که بین یک تا سه ساعت دیگمی

سر میجالب آن که عده صوال معلوم نبود کی  سی بودند که ا ستگاه منتظر اتوبو سد. این ای هم در ای ر

سرزمین هنوز توجهی به گذر زمان و ابهام در وقتبی شناسی را در همه جای هند دیدم و آشکارا مردم این 

 نند.کشان زندگی میآلود و کند قدیمیدر همان بافت روستایی و ضرباهنگ خواب

ستم و دیدم یک میوه ش ستگاه ن سنه بودم و گرد با چهارچرخهفروش دورهدر ای سیار گر سید. ب سر ر اش 

دادم نخورم. برای همین در سراسر سفرم بیشتر با خوردن ی هندی را هم ترجیح میغذاهای بدمزه و پرادویه

م به نسبت چشمگیری میوه و کردم. میوه در هند قیمتی هم نداشت. پس حجام را برطرف میمیوه گرسنگی

ی کسانی که در ایستگاه نشسته و ایستاده بودند، تعارف کردم. مردم ی بزرگ موز گرفتم و به همهیک خوشه

شتند و همه با ادب و لبخند میوه ست دا شتر موز دو شروع بی ستیم و  ش ها را قبول کردند و همگی دور هم ن

سی بلد کردیم به خوردن میوه. انتظارم این بود که مر شد جهانگردان فرنگی انگلی شهر به خاطر آمد و  دم آن 

 زدند. شان و آن هم دست و پا شکسته حرفی به این زبان میباشند، اما چنین نبود و تنها تک و توکی
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مان به با این حال آموخته بودم که زبان تنها یکی از راههای ارتباط انستتانی استتت. این بود که بزم میوه

ای رهگذر هم که ربطی به اتوبوس بنارس نداشتتتند از ور تبدیل شتتد و بعد از مدتی عدهگپ و گفتی پرشتت

سیدند و هم در میوه خوردن سر ر شه و کنار  شیوهگو شدند و هم در گفتگویمان. مردم به  شریک  ی مان 

 مرسوم هندیان همگی مهربان و خندان و خوشحال ولی به شدت فقیر بودند. 

هایی ها را دوست دارند و برایم جالب بود که خوانندهتند و معلوم بود ایرانیشناخایران را همه خوب می

شتند و اسمشان را برایم می بردند، که تا آن موقع اسمشان به گوشم نخورده بود! ایرانی نزدشان محبوبیت دا

نجا ی عجیب دیگری که آحدس زدم که شتتاید خوانندگانی بلوچ یا پاکستتتانی مورد نظرشتتان باشتتند. نکته

انگیز بود. ستتواد بودند و این خیلی شتتگفتی زنها بیی مردها و تقریبا همهدریافتم این بود که بخش عمده

شتهبی سها را هم نمیسوادی در حدی بود که نو سی میهای روی اتوبو ستند بخوانند و وقتی اتوبو آمد توان

 رود.ردند که این ماشین به فالن جا میکخواندند و با صدای بلند اعالم میچند تایی که سواد داشتند می

سته شت و باالخره اتوبوس ما آمد و با دار و د شدیم که دیگر همه با ساعتی گذ سوارش  ای از هندیان 

رسد این است که آن وسطها برایشان جوک هم صمیمی شده بودیم. چیزی که االن به نظرم خیلی عجیب می

آید چطوری بدون این که زبان همدیگر را بدانیم یادم نمی خندیدند، و درستتتگفتم و همگی هم میهم می

 خندیدیم.های هم میاین قدر هماهنگ به شوخی

ام این بود که چند روزی را در ی ستتفرم کردند. من برنامهی ادامهام کمکهای بزرگی دربارهدوستتتان تازه

سم دینی شهر و مرا با هیجان گفتند که در بنارس مرتب  شان را ببینم. اما مردمبنارس بمانم و بافت قدیمی 

شغولگذاری میبمب شتن همدیگر م سلمانها و هندوها به ک شتند که در شود و م صرار دا اند. همگی هم ا

بخش نوساز بنارس اتاقی بگیرم و آنجا بمانم و اصوال پایم را به بخشهای قدیمی شهر نگذارم. به خصوص 
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نگران بودند که هندوهای افراطی ستتراغم بیایند و ستترم را  گفتم ایرانی و مستتلمان هستتتم وکه همه جا می

 ببرند!

دادند که برای شان ببرند و قول میخواستند مرا به خانهدو سه نفرشان که واقعا لطف داشتند با اصرار می

اش در شتتتان را قبول کنم، چون خانهام در شتتتهر قدیم هم همراهم بیایند. نزدیک بود دعوت یکیگرداندن

یمی شتتهر هم قرار داشتتت. اما طرف مردی جوان بود با زن و بچه و به نظرم رستتید مزاحمشتتان بخش قد

دادم خلوت خودم را داشتتته باشتتم. این بود که با ستتپاستتگزاری بستتیار خواهم بود و در ضتتمن ترجیح می

ام، رفتهی خطرناک بودن بنارس قدیم را جدی گدعوتهایشان را رد کردم و وانمود کردم هشدارهایشان درباره

اما همچنان قصد داشتم برای اقامت به همان جا بروم. راهنمایی ارزشمند دیگری که یکی از همسفرانم کرد، 

شود در بعضی معبدها خوابید. یعنی در معبدها شبها باز است و مسافران اغلب در این بود که در بنارس می

 گرفتم چنین کنم.  ی خوبی آمد و تصمیمخوابند. این به نظرم تجربههمان جا می

شایی  سیدم. فوری ریک شدن هوا به بنارس ر سید و همزمان با تاریک  سفر کوتاهمان به پایان ر صه  خال

ها و گرفتم و نشانی یکی از خیابانهای مرکزی بنارس قدیم را به او دادم که همسفرانم گفته بودند مسافرخانه

های تخس روبرو تی پیاده شدم با انبوهی از پسربچهمعبدهای زیادی دارد. به سرعت مرا به آنجا رساند و وق

سافرخانه صد روپیه کردند. قیمتهایی که برای اتاقها میها را تبلیغ میشدم که م صد تا چهار شبی  گفتند از 

کرد که واقعا پولی نبود، ولی راه و چاه معبدخوابی را یاد گرفته بودم و بنابراین توجهی بهشتتتان نوستتتان می

روم در آشرام )معبد( بخوابم، کم کم پراکنده شدند و متوجه شدند با یکی از این فتم دارم مینکردم. وقتی گ

 های پولدار فرنگی سر و کار ندارند. توریست
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گفت که باید حتما به ای بود گیر داده بود و با اصتترار میی کوچولوی بامزهشتتان که پستتربچهاما یکی

سافرخانه ضرر نمیم شده که اتاقها را به «هتل»ن کنم، چوشان بروم و  ست! همچنین گفت  شان در معبد ا

 شد. مبلغی ناچیز هم کرایه بدهند، که با پول ما برابر با پنج هزار تومان می

شدم و از با این حرف کنجکاوی ست را ببینم. پس همراهش  ام را برانگیخت تا جایی که اینقدر ارزان ا

مخوف گذر کردیم، تا این که به ستتتاختمانی عجیب و غریب و هایی تاریک و هایی باریک و محلهکوچه

اش یک معبد مفصتتل هندویی بود. اما در کنارش پلکانی باریک به ی پایینیزهوار در رفته رستتیدیم که طبقه

سافرخانهطبقات باالیی می سبت تمیز و رفت و آن باال واقعا یک م شت. جایی بود به ن ستی قرار دا سورآلی ی 

سربچه رفت و کمی بعد زیبا، با معما سی نمایان نبود و پ ری قدیمی و دیوارهای نمور. وقتی رفتیم اثری از ک

اندام. گفتم ی زنان هندی، الغر و خوشبا مادرش آمد که زنی باجربزه و خوشتتترو بود و بر خالف قاطبه

سرش گفته اینجا با پنج تومن اتاک کرایه می سربچه پ شماتت کرد دهند. قدری جا خورد و اولش مفصل پ را 

گوید از این یکی همان پنج کرد و معلوم بود میمی« آشتتترام آشتتترام»هم مدام  که چرا بند را لو داده و بچه

 تومن را هم در بیاوری، بختت بلند است!

زد و گفت که پسرش اشتباه کرده، ولی چون از من خوشش آمده مادرش انگلیسی را هم روان حرف می

ست گذارد. قدری دربارهج تومن در اختیارم می)!( اتاک را به همان پن شرایط این خوش آمدن چی ی این که 

ها باال رفتیم تا به جایی ای از پلهدچار ابهام و نگرانی شتتتده بودم، اما دنبال آن خانم راه افتادم و باز دو طبقه

سب بود. قبول کردم شانم داد که واقعا خوب و منا سید و دری را گشود و اتاقی را ن و کلید را از او گرفتم  ر

 مان جوش خورد.و معامله
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این اتاک پنج هزار تومنی، درست روبروی اتاک دیگری قرار داشت که یک دختر و پسر جوان از اروپای 

سالوی  ستانی یا اوکراینی، اما به زبانی ا ستند یا له ساکن بودند. آخرش هم نفهمیدم روس ه شرقی در آن 

سیار مهربان و خوشزدند و انگلیسی هم بلحرف می اخالک بودند و وقتی همان شامگاه د نبودند. اما هردو ب

شان را تقریبا ده برابر من با صد روپیه کرایه کرده بودند  شد که اتاق سر حرف را باز کردند، معلوم  در راهرو 

مای خوبی و ن شتتان از این بود که اتاقشتتان پنجرهاش راضتتی بودند! فقط ناراحتیو خیلی بابت ارزان بودن

 انداز بسیار جالبی هم دارد. ی اتاقم رفتم و دیدم اتفاقا چشمندارد. من تازه بعد از این مکالمه سراغ پنجره

صلی بنارس  شتر با بازار ا سافرخانه ماندم، که اتفاقا چند کوچه بی صه برای چند روز آینده در آن م خال

روز همیشه چند بیست و چهار ساعت شبانهفاصله نداشت، و این شاهرگ اصلی شهر قدیم بود و طی کل 

ی هتل به قدری ناچیز بود که یکی از شتتبها را آمدند. بهای کرایهرفتند و میمیلیون نفر داشتتتند داخلش می

جایی پرت از شتتهر تا دیروقت ماندم و بعدش رفتم آن شتتب را در معبدی خوابیدم که نذرم را هم ادا کرده 

 کردم.نمایی در شهر از آن استفاده میشتم و به عنوان پایگاهی و چه بسا قطبباشم، ولی باز اتاک را نگه دا

ترین مراکز دینی هندوستتتان بود و قدمتش به دوران شتتهر بنارس که تازه واردش شتتده بودم، از قدیمی

شان معتقدند پنج هزار سال پریشی مرسوم قومیها با همان زمانگشت. هرچند خودِ هندیهخامنشی باز می

ضی ست. ما ایرانی)یا به نظر بع شده ا ساخته  سال پیش!(  شکلی که ابوریحان بیرونی ها به همان ها ده هزار 

کردند. اما بعدش مُد شتتد ها هم تا یک قرن پیش چنین مینامیم و هندیدر ماللهند نوشتتته، آن را بَنارَس می

شیوه صلیی اروپاییکه به  سم ا سی بنامند که ا شاخابهها آن را وارانا ست و از نام دو  ی گنگ یعنی اش ا

 وب شهر روان هستند. وارونا و آسی گرفته شده که در شمال و جن
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 پ.م( ۵۰۰ی دوران زمامداری داریوش بزرگ )شانزده قلمرو مهابهاراتا در میانه

سی و قوماین را هم بگویم که اولین کتاب مربوط به علم مردم سی جهان، همین ماللهند بیرونی شنا شنا

ی هندوستان، یعنی همین استانهای شمالی هند که وابسته به تمدن ایرانی بودند، نوشته شده است که درباره

 ۴۰۹تا  ۳۹۶ی ستتالهای هنماید که در فاصتتلاستتت. بیرونی خود زبان ستتانستتکریت آموخته بود و چنین می

 ک( به همراه اردوی شاه غزنوی چندین سفر به هند کرده باشد. ۴۲۱-۴۰۸خورشیدی )

ی ادیان و اقوام هندی است و مرجع اصلی برای بخش مهمی این نوشتار مهمترین متن قرون میانه درباره

ساب می صوص بابهای از تاریخ قدیم هند به ح معنای دقیق کلمه در قلمرو  این کتاب به ۷۷تا  ۶۳آید. به خ
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گیرد و به طبقات اجتماعی، آداب و رسوم، مناسک و خوراک و پوشاک و ساخت شناسی قرار میعلم مردم

 پردازد.خانواده و قواعد حقوقی و فقهی هندوها می

سال  شیدی ) ۴۰۹بیرونی این کتاب را در  سلطان محمود  ۴۲۱هجری خور صله پس از مرگ  ک( بالفا

شتتود که اش از ستتویی روشتتن مییان برد. ماللهند یک مقدمه و هشتتتاد فصتتل دارد. با خواندنغزنوی به پا

ستهایرانیان به هندیان همچون یکی از اقوام درون قلمرو خویش می اند و نه مردمی بیگانه و بیرونی مثل نگری

«  ملت هند»ین خاطر آنان را شان است، و به همها. مهمترین تمایز هندیان با ایرانیان از دید بیرونی دینچینی

سوی می ست. از  شته و به معنای دین و آیین هندویی بوده ا ستی ندا سیونالی نامد که در آن دوران داللتی نا

ی این مردم پیش از بیرونی هم رواج داشتتته استتت. چنان که شتتود که تدوین آثاری دربارهدیگر معلوم می

زیسته و شهری فیلسوف که صد و پنجاه سال قبل از خودش میی ابوالعباس ایرانبیرونی در کتابش به رساله

 داند. کند و برخی از آرای او را نادرست میاشاره می ادیان هندی را نقل و نقد کرده

شته می شمندی هندی هم این نکته معموال نادیده انگا شود که ابوریحان بیرونی در ضمن فیلسوف و دان

ست و در تاریخ تحول علوم در  ست. با مرور زندگینامهه ستان هم نقش مهمی ایفا کرده ا شکار هندو ی او آ

شمرده میمی شمندی ارجمند و معتبر  ی ی فرهیختهشده و نزد برهمنان و طبقهشود که بیرونی در هند دان

ساله ستین بار ر ست که برای نخ ست. او شته ا سطی بلطمیوس در هندی موقعیتی ممتاز دا هایی مثل المج

سی شنا سه اختر سکریت ترجمه میو هند سان آید که تا این هنگام تماس کند. از اینجا بر میی اقلیدس را به 

یانی که فکر می کنند فرهنگ شتتتکوهمند چندانی میان فرهنگ هندی و یونانی برقرار نبوده و آرای اروپای

سناد تاریخی چندان خو نگرفته شد، با ا صادر  ستان  سکندر به هندو سط ا او همچنین کتابهای  اند.اروپایی تو

 سوترا را به عربی ترجمه کرده است.سوترا و سَنکهیَهیوگَه



127 

 

ی جالب آن که استتم اما از بیرونی به درون بحثمان بازگردیم و زیادی از شتتهر بنارس دور نیفتیم. نکته

ی در حماسهاند. است، و در متون بودایی آغازین هم آنجا را کاسیکا نامیده« کاشی»اصلی این شهر در وداها 

اش احتماال در عصتتتر گردد و تدوینمهابهاراتا که زمانی به قرون منتهی به ظهور دولت هخامنشتتتی باز می

پاداس( اند و یکی از شانزده قلمرو )مَهاجانَهنامیده« هاامیرنشینی کاشی»هخامنشی انجام پذیرفته، این منطقه را 

خوانیم که امیران کاستی با حاکمان دارد. در این منظومه میایستت که از این نقطه تا بلخ و هرات ادامه قومی

 ی این دو قلمرو شکل گرفت.اند. آیین بودا در واقع در میانهای داشتهکوسَلَه در شمال رقابت و دشمنی

سی ست که احتماال با قوم ایرانی کا ست، از این نظر مهم ا صلی بنارس ا سم ا شی که ا شینام کا ها ها/کا

شدند و بیی هزارهاین مردم در میانهپیوندی دارد.  سر قلمرو ایران زمین پراکنده  سرا شک ی دوم پ.م در 

شرقی و مناطق همسایه شتههمراه با سکاها در ایران  شمالی هم حضور دا ای از اند. خودِ بودا از قبیلهی هند 

ل کوچگرد ایرانی در آن دوران تبار بود و بنابراین حدود پیشروی قبایقوم ساکیا )سکا( برخاسته بود و ایرانی

 رسیده است. تا این نقاط دور افتاده در شرک هند می

شاهد دیگر، توزیع شهرهایی است که نامشان با کاشی پیوند خورده است. شهرهای کاشغر در ترکستان، 

سپین همگی نام خود را از این قوم گرفته شان، قزوین و دریای کا سلطنکا تی بابل اند و نیرومندترین دودمان 

هایی بودند که از ایران مرکزی به میانرودان که برای بیش از پانصد سال بر این قلمرو حکومت کردند، کاسی

نامند و کوچیده بودند. از این رو جای توجه دارد که مهمترین معبد شتتیوا در این شتتهر را معبد کاشتتی می

شهر به کار می شی را برای ایزد نگهبان  صوال لقب کا ساله برایش انجام  برند کها شوری هم هر سم پر مرا

 شود. می
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ستتتازد آن که معنای کاشتتتی در ی جالب دیگر که خاستتتتگاه ایرانی این نام را روشتتتن مییک نکته

بینیم، و است، و این دقیقا همان است که در اسناد میانرودانی و متون اکدی می« روشن و سفید»سانسکریت، 

شهای ایرانی م شمان هنوز هم در برخی گوی سفید یا افراد دارای چ سرخ و  ثل مازنی و گیلکی افراد بور و 

 گویند.آبی را کاس یا کاسی می-سبز

آباد و لکنهو قرار دارد و بر رود مقدس گنگ مشتترف استتت. در میان هفت شتتهر بنارس تقریبا بین اهلل

َسپتَه شمرده میمقدس هندوان ) روان دین جین نیز مقامی شود و در میان پیپوری( بنارس از همه ارجمندتر 

رود کوتاهتر است. بقایایی ی تاریخی بنارس از آنچه که گمان میبه همین اندازه واال دارد. با این حال پیشینه

گردد، اما اینها پ.م )تقریبا دوران حمورابی( باز می ۱۸۰۰اند که به از ستتتکونت انستتتان در این منطقه یافته

شانه ست و در آن ن ست. تا هایی پراکنده ا شته ا شهر یا مرکز جمعیتی بزرگی در این منطقه وجود ندا هنگام 

ی گیری دولت یکپارچهآید، شتهر بنارس در حدود دوران شتکلشتناختی بر میجایی که از شتواهد باستتان

پ.م روستایی کوچک بوده است، و  ۸۰۰ایرانی یعنی در عصر هخامنشی به شهر تبدیل شده و پیش از آن تا 

 هم اصوال آثاری از سکونت در آنجا وجود نداشته است.قبل از آن 

ست. نکته شده ا سانی و قرون اول و دوم هجری آغاز  سا صر  شهر در واقع از اواخر ع ی تقدس این 

طنزآمیز آن که استیالی فرمانروایان مسلمان بر شمال هند یکی از دالیل شکوفایی دینی این شهر بوده است. 

شهرهای غربی شمالیچون  شد و گرانیگاه دین تر و  سلمانان تبدیل  تر مثل دهلی و لکنهو به مراکز دینی م

ی تجارت و زیارت هندویی به سمت بنارس چرخش کرد. حاکمان مسلمان این شهر در ضمن تشویق کننده

کردند. هرچند امروز تنها بودند و از ساخت معبدهای هندو و رونق گرفتن مناسک دینی هندیان پشتیبانی می

 شوند. توکی که مثل سلطان محمود غزنوی معبدها را غارت کردند در کتابهای تاریخی به یاد آورده میتک و 
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آوری دارد و زمانی که من واردش شدم بیش از یک شهر چندان بزرگ نیست، اما تراکم جمعیت خفقان

ند، و این طبیعی است کردند. همیشه هزاران نفر زایر هم در این شهر حضور دارمیلیون نفر در آن زندگی می

چون بنارس بیست و سه هزار معبد دارد که عددی چشمگیر است. حدود صد و چهل هزار نفر هم در این 

شهر دو شب را خوابی روزگار میخانمان هستند و با کارتنشهر بی گذرانند. من هم در مدت اقامتم در این 

 ضاعشان آنقدرها هم بد نیست!ها خوابیدم و دیدم اوخانماندر معبدهایی کنار همین بی

شهر چرخ می ست که مثل ماری عظیم در اندرون  شهر بازار بزرگی ا زند و هر از چندی ستون فقرات 

های این بازار دو طرفش قرار دارند، به قدری کند. خیابانی که مغازههایی به ستتتمت رود گنگ باز میدهانه

شود. همی ست که در واقع باید کوچه خوانده  آیند و روند و میشه هم انبوهی از جمعیت در آن میباریک ا

شبانه سیاری از دکانهایش هم  صوری هم آنجا میب ستند. هر چیز قابل ت شند، از یادگاریروز باز ه های فرو

بنجل و اشتتیای تزیینی نه چندان زیبا که در واقع عروستتک خدایان هندوستتت، تا شتتال و ادویه و خرت و 

لوح ابداع های فرنگی ستتادهقدس و جادویی هستتتند و برای دوشتتیدن توریستتتشتتود مپرتهایی که ادعا می

شلوغترین و پررونقای در کنارهاند. جایی که من منزل گزیده بودم، در کوچهشده شهای ی یکی از  ترین بخ

مان پیش شتتتدی و در کوچهاین بازار قرار داشتتتت. با این حال به محض آن که چند قدم از بازار دور می

 خورد.آدمی به چشم نمیشد و بنیمدی، همه جا سوت و کور میآمی

اند و بنارس با آن که بسیار قدیمی است، اما شهری به نسبت عمودی است. بیشتر ساختمانها چند طبقه

سیاری ست و ب ست کم یک معبد ه ساختمانی د سن دارند. معموال در هر  شتر  شان نزدیک به یک قرن یا بی

ی همکف ساختمانها شروع جای دارند. فقط معبدهای خیلی مهم و بزرگند که از طبقهبام شان در پشتاغلب

 هایی گشوده به کوچه و خیابان دارند. شوند و دروازهمی
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ی اقتصتتادی هم هستتت، که در بهترین حالت مرکز معبد در این شتتهر در ضتتمن کانون نوعی چرخه

سباب گدایی. آن وسطها اگر بگردی مرتاضهای پشمالوی سیاه  بازتوزیع نذورات است و در بدترین حالت ا

شیده سرترا ستخوانی و راهبان لخت و عور جاین را هم ی بودایی و جوکیاز آلودگی و راهبان  های الغر و ا

ی اینها بخش مهمی از جمعیت شتتتهر مستتتلمان هستتتتند. در بین این توانی ببینی، و جالب آن که با همهمی

تبار هم زیاد هستند، ولی اینها اغلب مثل بقیه شکل ا و درویشهای ایرانیهجماعت رنگارنگ روحانی، صوفی

شهر رفت و آمد میو ظاهری غیرعادی به خود نمی هایی پاکیزه کنند و جامهگیرند و در کسوت مردم عادی 

 پوشند.و شیک می

کردم.  پانزده مستتتجد تاریخی بزرگ در بنارس وجود دارد که طی روزهای آینده از بیشتتتترش بازدید

زیب بر بام ستتاختمان بلندی مستتجد عالمگیر در میانشتتان به نظرم از همه زیباتر بود. این مستتجد را اورنگ

گویند پیش از آن که ساخته شود، معبدی هندویی برای ویشنو بوده است. مشرف به رود گنگ ساخته، و می

شهر را ست و هرجای  شهر دور از ذهن هم نی ست بگذاری یا معبدی هندو  این البته با توجه به بافت  که د

سی سجد را چند بار انگلی ست و یا بوده و یا خواهد بود! داخل م هایش را ماندهها غارت کرده بودند و تهه

هم چندین بار هندوهای تندرو غارت کردند. در نتیجه وقتی من آنجا رفتم جز در و دیوار چیزی باقی نمانده 

ها کنده و برده ها را هم انگلیستتتیکاریهای روی دیوارها و مقرنسیهگفتند آرابود و حتا پیرهای محل می

 بودند و بعدش اهل محل دیوارها را گچ گرفته بودند.
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 اشمسجد عالمگیر و فضای داخلی

هایی بود که از ابتدای ورودم به هند همین جمعیت مستتتلمان ستتتاکن در شتتتهر علت اصتتتلی درگیری

ای که به خاک هند پا شتتتنیدم. چنان که گفتم، تقریبا در همان لحظهاش مدام خبرهای نگران کننده میدرباره

و هندوها و  ها ادامه داشتتتگذاریای کشتتته شتتدند. این بمبگذاشتتتم در بنارس بمبی منفجر شتتد و عده

ای دادند و هر بار هم عدهساز مورد حمله قرار میهای دستمسلمانها به نوبت مسجدها و معبدها را با بمب

سمهبه قتل می ضی جاها مج شتر در دهلی هم دیده بودم که در بع سیدند. من پی های خدایان هندو که در ر

ورتهایشان را تخریب کرده بودند، و وقتی گوشه و کنار نهاده شده مورد تعرض قرار گرفته و به خصوص ص

شبها میکردم میاز مردم پرس و جو می سلمانها  شان بتنالیدند که م ستیآیند و به هوای این که اینها ن  پر

 کنند، بی آن که پای کارشان بایستند. است، از حضرت ابراهیم تقلید می

از آن طرف در مستتجدها هم فقر بنا و ویرانه بودن ستتاختمانها توجهم را جلب کرد و این بار مستتلمانها 

نا را تخریب میکردند که هندوها هر از چندی به آنجا حمله میبودند که شتتتکایت می کنند، یا کنند و ب

ها بفروشندش. خالصه تنشی یستبرند، شاید با این انگیزه که به تورکنند و با خود میبخشهایی از بنا را می

 شد که یکی از مراکزش هم بنارس بود. نمایان میان هند و مسلمان در هند دیده می
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آباد هم یکی ها قرار داشت. فیضآباد در همان نزدیکیها البته در شهر فیضمرکز اصلی این درگیری 

ابر شاه بنیانگذار این دودمان در هند، از شهرهای زیبا و باشکوهی بود که در دوران گورکانی ساخته شد و ب

شتند، فیضمسجدی زیبا در آن بنا کرد. در میانه سر به شورش بردا آباد ی قرن نوزدهم میالدی وقتی هندیان 

نشین بود و یک مرکز فرهنگی مهم زبان پارسی شان بود. چون به ویژه مسلمانیکی از مراکز مهم سازماندهی

سوب می شتند،شد. وقتی هندیاهم مح شورش بردا سر به  شمند بود به نام  ن  شان مردی دان یکی از رهبران

شاه که رهبر دینی مردم فیض سوب میمولوی احمداهلل  ی شد و وقتی اعالم جهاد کرد، بخش عمدهآباد مح

ی ی رهبران دینها را از شهرهای خود راندند. این مرد مثل بقیهمردان سرزمین اوده به او پیوستند و انگلیسی

سلمان دوران خود رابطه شت و رهبران این اقوام و ادیان م سیار خوبی با هندوها و پیروان ادیان دیگر دا ی ب

نیز در این شتتورش زیر فرمان او  -مثل نانا صتتاحب حاکم کانپور و کونوار ستتینگ رهبر شتتورشتتیان آراه–

ها بود. تا این که جنگیدند. شتتتورش هند تا زمانی که این مرد زنده بود قادر به دفع حمالت انگلیستتتیمی

 استعمارگران به یکی از امیران محلی هندو به اسم راجا جاگاناث سینگ را فریفتند تا او را به قتل برساند. 

 

 

 

 

 .م۱۸۵۷جون بارکر، آباد، اثر توماس شورش فیض  آبادیموالنا احمداهلل شاه فیض
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بود، و در « دارزمین»ها ها نظامی فئودالی راه انداخته بود و به قول هندیاین مرد  از طرف انگلیستتتی

شاه با دعوت او به قلعه شت. اما وقتی مولوی احمداهلل  شیان همنوایی دا شور اش رفت، او را مورد ظاهر با 

سرش را بر شت. بعد هم  ضع خونحمله قرار داد و به نامردی ک سیید و با همان و ها به چکان به مقر انگلی

اش برد. حاکم انگلیستتی و یارانش در این هنگام مشتتغول خوردن ناهار بودند و راجای پور تحفهجهانشتتاه

شت و مایه شان روی میز غذا گذا سر بریده را مقابل شنودیخائن  سیی خو شد. بعد هم انگلی ها در جا شان 

صحنهپنجاه هزار روپیه به او  شد.  شحال و پولدار از آنجا خارج  شتند و او خو انگیز که به ای غمپاداش دا

ی مغولهای واقعی اتفاک افتاده باشد، اما همین صد و شصت سال قبل رخ توانست در دوران حملهراحتی می

 یدند.نامداد، توسط مهاجمانی به همان اندازه وحشی که شاهان گورکانی پیش از خود را به غلط مغول می

آباد لشتتکر کشتتیدند و کشتتتاری وحشتتیانه در آن به راه انداختند. عد از این ماجرا به فیضها بانگلیستتی

ی جمعیت شتتهر به قتل رستتیدند و یا متواری شتتدند. بعد هم چنان که ستتیاستتت طوری که بخش عمده

روستاییان هندو را به آنجا  آباد ساختند و گروهی ازها بود، شهری تازه به اسم آیودیَه در کنار فیضانگلیسی

شه سلمانان در آنجا به اقلیتی کوچاندند و به این ترتیب هم ری شد و هم م شک  سی در منطقه خ ی زبان پار

 ضعیف تبدیل شدند.

شده بود، چنین بود که بعد از این  سلمان  شمکش هندو و م ستگاه ک سجد بابری که خا ستان این م اما دا

سی شهایی از آن را هم تخریب کردند. اما چون دیدند ها چند بار مفماجراها، انگلی صل غارتش کردند و بخ

ستانی سر هم کردند بر این مبنا که این مسجد در اصل روی یک معبد اش میباز مسلمانها بازسازی کنند، دا

 هندوی بسیار مقدس ساخته شده و بابر این معبد را خراب کرده و رویش مسجد ساخته است. 
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ای در کار نیستتت که پیشتتتر چنین معبدی آنجا وجود داشتتته هیچ گزارش تاریخیحقیقت آن استتت که 

ستان شهای با شد، و کاو ساخته با صات را در آنجا نمایان ن شخ شانی از معبدی با این م شناختی بعدی هم ن

 اندشده که مایل بودهشناسان انگلیسی و هندویی انجام میاست، هرچند این کاوشها جهتدار و توسط باستان

ی این که آن نقطه زادگاه راما های رایج دربارههرطور شتتده نشتتانی از معبدی پیدا کنند. نتیجه آن که شتتایعه

آباد اساس است. شایعه را پس از سرکوب شورش فیضبوده و معبدی باشکوه بر آن وجود داشته، به کلی بی

بار دیگر مستتتلمانان خود را  هایی درستتتت کردند که نگران بودند مبادا با مرکزیت این مستتتجدانگلیستتتی

 سازماندهی کنند.

.م( در این هنگام هندوهای افراطی شتتتروع کرده بودند به ۱۹۸۶) ۱۳۶۵این ماجرا باقی بود تا ستتتال  

گفتند باید مستتتجد بابری را خراب کرد و به جایش معبدی برای راما تظاهرات و اعمال خشتتتونت و می

صل زادگاه راما  شان هم این بود که راما )راما جانمَهساخت. چون این منطقه در ا ست. منظور بومی( بوده ا

خدای هندو به طور فیزیکی در ناف این مسجد از مادر زاده شده است!  راجیو گاندی که دولتمرد غالب در 

هند بود، در این هنگام با نوعی آبروریزی دست به گریبان بود که بد نیست برای آشنایی با نظام قضایی هند 

 ی هم به آن بکنیم.ااشاره

ستتتایند: به خاطر این که ها هندوستتتان را به ستته دلیل زیاد میاید، در رستتانهچنان که احتماال شتتنیده

ی زمین استتت، چون مردمش رواداری دینی کاملی دارند، و به دلیل این که نظام بزرگترین دموکراستتی کره

تم سیاسی هند بسیار فاسد و منحط است، است. حقیقت ولی آن است که سیس« مدرن»نقص و اش بیقضایی

ای هایشتتان هم فاصتتلهاند، و دادگاهمردمش با انواع تعصتتبهای دینی و خشتتونتهای قومی دستتت به گریبان

ی خروار است، چنین بود دهد و مشتی نمونهچشمگیر با دادگری دارد. ماجرایی که هرسه مورد را نشان می
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همند اسالمی در کشورمان، یک خانم مسلمانی به اسم شهبانو بیگم همزمان با انقالب شکو ۱۳۵۷که در سال 

شد و چون مرد به او نفقه نمی شوهرش جدا  ساله هم بود، از  صت و دو ش شکایت کرد. که  داد، به دادگاه 

ی .م( دادگاه حکم کرد که مرد باید نفقه۱۹۸۶ /۱۳۶۵پیرزن بیچاره آنقدر رفت و آمد تا هفت ستتال بعد )در 

د. اما بعد گروههای مسلمان تندرو اعتراض کردند که این قانونی مدرن است و در سنت اسالمی زنش را بده

 نیامده، و بنابراین نباید بدهد! 

ی هند که در این بین نگران رای آوردن از مستتتلمانها بود، مداخله کرد و حکم را به این ترتیب کنگره

سا سیر کرد که مرد فقط در زمان عده باید خرجی زن  روز، و بعدش هم  ۹۰بقش را بدهد، که یعنی برای تف

آمیز هم بود، چون فقط زنان مستتلمان را از این حق محروم خدا بزرگ استتت. این مداخله آشتتکارا تبعیض

کرد. در نتیجه گروههایی از مستتلمانان که مخالف این تفستتیر بودند شتتروع کردند به ستتر و صتتدا و در می

شیعیان هند مهمتر بین ی گفتند مرد باید هزینهاز همه بودند، که هوادار حقوک زنان بودند و میشان جماعت 

اش را تا آخر عمر بدهد. در نتیجه کمی بعد باز دوباره دادگاه در موارد مشتتابه رای همستتان با مورد زن قبلی

 شهبانو صادر کرد. 

ساد قا ستکاری کردند که از طرفی ف صه گروههای مختلف آنقدر در این قانون د سیطرهخال ی ضیان و 

سیاری از دولتمردان که  سی بر تصمیمهای قضایی از پرده بیرون افتاد، و از طرف دیگر برای ب سیا جریانهای 

شده بود، مایه شان در این بین برمال  ساد شان راجیو گاندی خودمان بود که اغلب ف شد. یکی از ای سر  ی درد

خبر از یی که تجربه کرد، او را دوست دارند، بیآسااش و مرگ شهادتتیپ بودنمردم ایران به خاطر خوش

 بازان فاسد روزگار بوده است. این که یکی از سیاست
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ی شهبانو، های پروندههای بزرگ راجیو گاندی همین بود که برای ماله کشیدن بر رسوایییکی از تباهی

یان ملی تا تخریبجر یدان داد  ها م به آن ندو را تقویت کرد و  ندروی ه بابری را محور  گرایی ت جد  مستتت

.م( تشدید شد و گاندی ۱۹۸۹) ۱۳۶۸تبلیغاتشان کنند. این تبلیغات با نزدیک شدن به زمان انتخابات در سال 

ها بتواند آرای هندوها را برای خود به صندوک بریزد. غافل از این که رقیبانش هم به امیدوار بود با این کلک

 دادند. بهی میهمین قافله پیوسته بودند و شعارهای مشا

در انتخابات این سال برای اولین بار حزب کنگره که از ابتدای استقالل هند تا آن موقع قدرت مستقر در 

سه  ۸۸کشتور بود کنار زده شتد و حزب هندوهای افراطی نامزدهایش را از دو به  افزایش داد. بعد از آن تا 

دستتامبر  ۶) ۱۳۷۱آذرماه ستتال  ۱۵این که در چهار ستتال هندوها مشتتغول یارگیری و جذب نیرو بودند، تا 

.م( جمعیتی بزرگ بالغ بر صتتد و پنجاه هزار نفر از همه جای هند جمع شتتدند و با پشتتتیبانی احزاب ۱۹۹۲

سان کردند. پلیس هم به حاکم به فیض سجد بابری را با خاک یک آباد حمله بردند و بنای تاریخی و زیبای م

ست، شکل هندوهای افراطی این اثر  این بهانه که نفراتش کافی نی شان نکرد. به این  صوال مقاومتی در برابر ا

 شان ساخته بودند، ویران کردند.نظیر را بر اساس توهمی که اربابان غارتگر قدیمیتاریخی بی

سال  شان می۲۰۰۵) ۱۳۸۴در  شد که ن شر  شواهدی فراوان منت سی بزرگ هندی و .م(  سیا داد حزبهای 

ه ماه جلوتر این حمله را ستازماندهی کرده بودند و هدفشتان سترکوب حزبهای رقیب دولتمردان فاستد از د

ساله صد  شکوه چهار صلی این دعواها بنای با صورت قربانی ا ست. به هر  سلمان بوده ا ای بود که در این م

سال  شد ک۲۰۰۹) ۱۳۸۸میان از بین رفت. بعدتر وقتی در  شد، معلوم  شا  سناد این ماجرا اف ه .م( برخی از ا

ی زیادی از سیاستمداران در نابودی این اثر تاریخی نقشی رهبران احزاب حاکم، فرماندار اوتارپرادش و عده

 اند. مستقیم ایفا کرده
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 ی اشموغان هندوی افراطی، و پس از آن که با خاک یکسان شد!مسجد بابری در زمان آبادانی، در جریان حمله

 

توان دریافت که همزمان با آن چندین بنای تاریخی ستتازمان یافته بودن حمله به مستتجد را از اینجا می

دیگر و به ویژه مستتتجدهای قدیمی مورد حمله قرار گرفت و وقتی مستتتلمانان طی روزهای بعدی به این 

ی ویران شد. تنها ها و مسجدهای بیشترجریان اعتراض کردند، خودشان هم مورد حمله قرار گرفتند و خانه

شان مسلمان بودند، و روشن بود که هندوها پیشاپیش در بمبئی بیش از نهصد نفر کشته شدند که تقریبا همه

شته و برنامه شان آمادگی دا شان طراحی کرده بودند. خشونت طبعا برای مقابله با تظاهرات ای شتار ای برای ک

به استتم مجاهدین هند تشتتکیل شتتد که به حمالت  آورد و پس از آن بود که گروهیخشتتونت به دنبال می

های مشتتابه از طرف گذاریتروریستتتی روی آورد و در معبدهای هندو بمب گذاشتتت. حرکتی که با بمب
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سر هند با  سرا سلمانان در  شهای م شور ستقبال قرار گرفت. در نهایت تظاهرات و  هندوهای افراطی مورد ا

 شان مسلمان بودند. نفر به قتل رسیدند که تقریبا همه خشونت سرکوب شد. طوری که بیش از دو هزار

شدم. کانون این درگیری صه در چنین میدان جنگی بود که من وارد بنارس  شهر، معبدی خال ها در 

ی غربی رود گنگ قرار داشتتتت و دیوار به دیوارش یک مستتتجد بزرگ و زیبا بزرگ و زیبا بود که در کرانه

اش ترجمه« معبد سرور کیهان در بنارس»شود به اث نام داشت که تقریبا میقرار داشت. معبد، کاشی ویشوان

 کرد و در آن ویشوا به معنای کیهان و جهان است و کاشی همان اسم قدیمی شهر بنارس.

توان دریافت که تاریخ این ناحیه از هند کامال بخشتتتی از تاریخ ایران با مرور تاریخ این معبد می

سلمانان  شمکش تاریخی هندوها و م ضمن چرند بودن اعتقاد هندوهای افراطی به ک ست، و در  زمین بوده ا

 اند. ند، ساختهاشود. چون در واقع این معبد را مسلمانها بیشتر از آن که خراب کردههم آشکار می

صل ترین معبدهای هناین یکی از قدیمی شانش در پوراناها )به طور خاص ف ست که نام و ن دویی ا

ْسکَندَه ستایش کاشی کَندَه در  ست. یعنی از دوران هخامنشی در بنارس معبدی با این نام برای  پورانا( آمده ا

ست. امروز هندوها معتقدند محل این معبد د ست. شیوا برپا بوده ا سخنش در میان ا ست که  ر همین جایی ا

شاره بینیم ها به معبدی که امروز میاما حقیقت آن است که شاهدی بر این ادعا وجود ندارد. یعنی نخستین ا

شته شانی که در کتابهای دینی خود دا ست. به احتمال زیاد هندوها نام و ن سیار دیرآیندتر ا اند را به مرکزی ب

 اند. اند و برای بنایی و معبدی، تاریخی تراشیدهده و اهمیت داشته منسوب کردهمذهبی که در شهرشان بو

ها در این شتتهر ستتاخته شتتده استتت. اما جالبتر از همه آن استتت که اصتتوال این بنا به دستتت ایرانی

شود و در این دوران روشن است که هایی که به این معبد داریم به دوران سلجوقی مربوط مینخستین اشاره
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شبیه هزاران معبد کوچک دیگر س شته و احتماال بنایی  اختمانی بزرگ یا مرکز دینی مهمی در اینجا وجود ندا

نارس در آنجا بوده استتتت. بی نا و کوچک بودنب  ۵۷۳آید که در ستتتال اش از اینجا بر میاهمیت بودن ب

شیدی ) سرداران محمد ۱۱۹۴خور ی جنگ غوری، دامنه.م( در جریان جنگهای قطب الدین آیبک با یکی از 

سربازان دو طرف در محله شید و  سنگر گرفتند و با هم جنگیدند و در نتیجه به بنارس ک های منتهی به معبد 

شاره شد، و از ا شبیه به خانهها بر میبنای معبد ویران  های اطرافش بوده آید که در آن هنگام معبد کوچکی 

 است. 

الدین ایلتُتمیش که ستتومین ر دوران حکومت شتتمس.م( د۱۲۵۰ /۶۳۰کمی بعدتر )در حدود ستتال 

سله سل سیی مملوکحاکم  شت، های دهلی بود، یک بازرگان گجراتی که با پار شتی هم پیوندی دا های زرت

ی اسکندر شاه لودی پولی وقف کرد و با آن این معبد را بازسازی کردند، یا به تعبیری ساختند. بعد در دوره

 رشیدی )اوایل قرن شانزدهم میالدی( بار دیگر این معبد خراب شد. در اواخر قرن نهم هجری خو

شتتده تا این هنگام ظاهرا کل بنا همچنان معبدی محلی و کوچک بوده که با پول وقفی بازرگانی می

بینیم را در دوران اکبرشتتاه شتتده خرابش کرد. بنای مجلل معبدی که امروز میستتاختش و با تصتتادفی می

.م( ستتاختند. جالب این که در این بین یک مدتی ۱۵۸۵) ۹۶۴ی شتتخصتتی او در ستتال گورکانی و با هزینه

شتند و با آنها وصلت  شی دا سلمانها گرای هندوهای افراطی این معبد را طرد کرده بودند و هندوهایی که به م

بندند اش بودند. یعنی خالصه در کل معبدی که امروز خلق شهیدپرور هندو در آن دخیل میکردند متولیمی

 اند. اند، ساختهاند و آنجا حکومتی داشتهآمدهرا مسلمانهایی که از ایران می

ست. چون  شته ا سالمی هم وجود دا جالب آن که از همان اول کار در همین مکان مراکز فرهنگی ا

ی .م( شاه جهان در کنار همین معبد یک مرکز آموزش اسالمی ساخت که به نام مدرسه۱۶۳۸) ۱۰۱۷در سال 
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اند، امام شتترافت شتتهرت یافت. جهانگردان اروپایی که در قرن هجدهم و نوزدهم از این منطقه بازدید کرده

های بازمانده از معبد در این دوران، نمادهای بودایی و اند که در ویرانهی جالب را هم ثبت کردهاین نکته

شان مجینی هم فراوان دیده می ست. بنابراین گواهان تاریخی ن شاهان گورکانی یک مرکز یشده ا دهد که 

ها و ها و جیندینی عمومی در این منطقه ستتتاخته بودند که هم به هندوها تعلق داشتتتته و هم به بودایی

سلمانان. در این میان جمعیت بودایی شهها و جینم سلمانها کم کم در بنارس ری شده و م ها و هندوها کن 

 ان آغاز شده است.شاند و به تدریج رقابتی بینباقی مانده

صب  شده، در تع شته  سلمان بر خالف آنچه که در کتابهای تاریخی اروپایی نو شمکش هندو و م ک

ها مغول نبودند و مهمترین فرمانروایشان که اکبرشاه باشد ریشه نداشته است. چون گورکانی« هامغول»دینی 

شتی شتر به دین زرت سلمان متدینی نبوده و بی صوال م شته ا ست، و  گرایش دا و هوادار تقریب ادیان بوده ا

ها باز ی تعصتتب دینی در هند به کشتتمکشتتهای دولت ماراتا و گورکانیاند. ریشتتهفرزندانش نیز چنین بوده

زیب به ستتمت تعصتتب دینی استتالمی چرخش کرد و این در تقابل با اش دربار اورنگگردد که در نتیجهمی

رعایای هندوی قلمرو رقیب، شتتعارهای تند هندویی را تبلیغ ستتیاستتت دربار ماراتا بود که برای شتتوراندن 

 کرد.می

ی اکبرشتتتاه بود، جای ستتتینگ که متولی این معبد بود از زیب گورکانی که نوادهدر دوران اورنگ

شاه ماراتا حمایت می شیواجی  ها محسوب ی گورکانیخورده کرد، که دشمن قسمکسانی بود که پنهانی از 

ای چید و او را از زندان که شیواجی شکست خورد و اسیر شد، همین جای سینگ برنامه شد. بعد از اینمی

صادره کرد و یکی از کارهایی که کرد، این بود آگرا فراری داد. در نتیجه اورنگ سینگ را م زیب اموال جای 

کرد و به  .م( معبد شتتیوا را به باد غارت داد و نیمی از آن را تخریب۱۶۶۹خورشتتیدی ) ۱۰۴۸که در ستتال 
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ست. بعدتر در اواخر قرن  شکوه ا شیوا بنایی زیبا و با ساخت که مثل معبد  سجد جامع بنارس را  جایش م

یازدهم هجری خورشتتیدی، تقریبا همزمان با انقالب فرانستته، بار دیگر معبد شتتیوا بازستتازی شتتد و به این 

 پدید آورد. ترتیب به همراه مسجد جامع به دوقلوی مذهبی مهم را در قلب شهر بنارس

شت. در نتیجه  صله ندا اتاقی که من کرایه کرده بودم بیش از صد قدم با این مرکز مذهبی پرماجرا فا

ای از طبیعی بود که اولین دیدارم در شتتتهر از اینجا باشتتتد. وقتی به آن طرف حرکت کردم، دیدم زنجیره

گردند. تصتتمیم داشتتتم اول ذران را میاند و رهگها در خیابان باریک منتهی به مستتجد و معبد ایستتتادهپلیس

ام کنند، مبادا سالحی همراه داشته باشم. با خنده اجازه وارد مسجد شوم، اما دم در پلیسها گفتند باید وارسی

که در کیف کمری ناکی  ها چیز خطر ند و تن یادگاری دادم چنین کن که  ند، خودکاری فلزی بود  یدا کرد ام پ

د که سال پیش در نپال همسفرمان بود. گفتند این خودکار خیلی خطرناک شدوستم استیو آنوین محسوب می

ضبط کردند. به این ترتیب خلع ست و بنابراین آن را  سیلها شدم و از آنجا که دیگر آن و ی مرگبار را سالح 

 برای دفاع از خودم در دست نداشتم و ناگزیر شدم از ترور و کشتار مردم دست بردارم!

سجد بوده  از دری کناری وارد صلی م شدم، و جالب این که از ابتدای کار همین ورودی ا سجد  م

شده بود، همچنان به عنوان مرکزی دینی فعال  شاهی ویران  شیوای اکبر ست. یعنی حتا در زمانی که معبد  ا

ی هندوها بوده و مستتلمانان برای رفتن به مستتجد از در کناری استتتفاده اش ویژهی اصتتلیبوده و دروازه

سم هکردمی سجد از ابتدای کار در اختیار هندوها بوده و مرا صحن م شی از  ست که بخ اند. این هم جالب ا

شموغ کردهشان را همان جا برگزار میدینی سجد هم فعال و زنده بوده و وقتی هندوهای ا اند. با این همه م

سلمان بنارسی  سجد بابری حمله کردند و آنجا را از بین بردند، چند هزار م در این مسجد گرد آمدند تا به م

شابهی برای تخریب  ست هم بود، چون حرکت م سیار در شان ب از تکرار این فاجعه جلوگیری کنند. این کار
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شان خیلی زیاد باشد مسجد جامع بنارس از دو سه سال قبل آغاز شده بود، اما هندوها که فقط وقتی جمعیت

 گزند تا روزگار ما باقی ماند.مانان ترسیدند و مسجد بیدهند، از مقاومت مسلآثار دالوری از خود نشان می

شکوه بود و معماری تاج محل را به یاد می سجد زیبا و با سجد آورد. هندیساختمان م ها به آنجا م

انداز چندان چشتتتمگیری نداشتتتت و با دیوارهایی لخت و گفتند. درون مستتتجد اما چشتتتمواپی میگیان

شیبی شلوغ بود و مردم زیاد برای بازدید از آن انه به نظر میکاری کمابیش لخت و فقیرکا سبت  سید. به ن ر

شانهآمدند و میمی شی هم دیده میرفتند، و در مؤمنان ن سازی و رفتار نمای شد، و گویی برای هایی از ظاهر

ضو میدهن شی و سایه بود که خیلی با فخرفرو سجد نماز کجی به هندوهای معبد هم صحن م گرفتند و در 

سجد را که می شته بود. برای همین امام م شاء گذ خواندند. زمانی که آنجا رفتم البته از زمان نماز مغرب و ع

پیدا کردم، سرش خلوت بود و فرصتی دست داد که گپی بزنیم. از این که ایرانی هستم خیلی خوشحال شد 

ی خودم تالش کردم ارهها همه مستتلمانانی مقدس هستتتند. دستتت کم دربو معلوم شتتد اعتقاد دارد ایرانی

رفت. دستتت و پا شتتکستتته اندکی فارستتی هم بلد بود و زدایی کنم، ولی حرفهایم به خرجش نمیتقدس

هایی ثبت شتتتده بود و مربوط به دوران نامههایی را در مستتتجد نشتتتانم داد که بر آن به پارستتتی وقفکتیبه

 گورکانی بود.

دانست و تا جایی بین سنی و شیعه را درست نمی ی جالب برایم این بود که مالی مسجد تمایزنکته

های ها نزدیک بود تا یکی از این دو گروه. با این حال آمیختگیکه فهمیدم عقاید خودش بیشتر به اسماعیلی

اند! به گفت ابوبکر و عمر هم امام عصتتتر بودهزیادی هم داشتتتت. مثال مفهوم امام را قبول داشتتتت، اما می

کند. جالب این که گفت پیامبر در آخرالزمان خودش ظهور میدی نداشتتتت اما میالزمان هم اعتقاصتتتاحب
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شتتد. مثال به تجستتد خداوند معتقد بود. خالصتته عناصتتر زیادی از آرای هندویی هم در گفتارش دیده می

 ی ادیانی که زمانی گذرشان به این شهر افتاده بود.ی عجیبی بود از همهملغمه

اش همان در بیرون رفتم و خودکارم را از پلیستتها گرفتم و از راه کناری بعد از دیدار از مستتجد، از

آمدم که وارد معبد شوم. باز چند پلیس جلویم را گرفتند و باز خودکارم را ضبط کردند. از آن سو وارد معبد 

هرا انداز هم قرار داشتند، این حرکت من ظاشیوا شدم. چون دو بنای مذهبی به هم مشرف بودند و در چشم

توریست خارجی  -هاگذاریشاید به خاطر ترس از بمب–خیلی جلب نظر کاهنان شیوا را کرد. چون در کل 

شتتد و این که یک خارجی برود در مستتجد مدتی بماند و بعد بیرون بیاید و در آن دو مرکز دینی دیده نمی

 شد.عد وارد معبد شود گویا امری غیرعادی محسوب میب

شده صره  شیوا محا سرخپوش  صه پس از ورود به معبد یک دفعه دیدم با چهار پنج کاهن  ام. خال

سته شک ست و پا  سی د شامد گفتند و با انگلی شوک به من خو شور و  شهای همه با  صرار کردند که بخ ای ا

کردم و حضتتتور دیگران را بناهای دینی برای خودم خلوت می مختلف معبد را نشتتتانم دهند. من در کل در

چندان خوش نداشتتتم، به خصتتوص که بخواهند چیزهایی را برایم توضتتیح بدهند که احتماال خودشتتان هم 

شان ندارند. این است که خیلی با ادب دعوتشان را رد کردم و گفتم نیازی نیست و برای اطالع دقیقی درباره

شوند  سم یکی دو تا از بتاین که مطمئن  ساس ا شته بودند را هم آوردم و آنها هم که اح هایی که آنجا گذا

 اند، مرا به حال خود گذاشتند. آگاه حضرت شیوا روبرو شدهکرده بودند با یکی از پیروان دین

ی مقابل مستتجد بود. هرچه مستتجد روشتتن و دلباز بود دیوارهای لخت و معبد شتتیوا دقیقا نقطه

ش شیوا تاریک و خفه بود و بوی عود و کندر فراوانی که میم میسفیدش به چ سوزاندند هوا را زد، معبد 

ستتنگین کرده بود. در و دیوارهای معبد را به رستتم هندوها با انبوهی از آثار هنری پوشتتانده بودند که اغلب 
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ن معبدهای هندو داد. در کل شباهتی میاهایی کوچک بود که مراحل مختلف زندگی شیوا را شرح میمجسمه

هاست برای این که ها و مجسمهشان از نقاشیو کلیساهای اروپایی قرون میانه وجود دارد، و آن هم استفاده

شگاه ست شرح دهند. بر در و دیوار این پر شته دیده میروایتهای دینی را  شود، و دلیل ها به ندرت خط و نو

اند و با دیدن این آثار سواد بودهاند، بیآمدهآنجا گرد میاش هم این است که مومنانی که برای قرنها در اصلی

 اند. کردهگفته ارتباط برقرار میبا روایتی که کشیش یا کاهن می

اند. شده جالب آن که تنها در ایران زمین و مصر باستان است که مراکز دینی از خط و نوشته پوشیده

اند، دها ممنوع بوده و تنها کستتانی که به آنجا راه داشتتتهدر مصتتر به این خاطر که اصتتوال ورود مردم به معب

ستتتاختند. در ایران اما درهای ی نازک باستتتواد جامعه را میاند که الیهکاهنان و بلندپایگان حکومتی بوده

دهد که جمعیتی بیش ها همیشه بر روی مردم باز بوده و حضور چشمگیر خط و نوشتار نشان میپرستشگاه

سایر تمدنها سا بوده از  شهنوی ست که خط هیروگلیف اندی صر و ایران هم البته این ا نگار اند. تمایز دیگر م

های دینی است و شبیه به نقاشی، در حالی که خطهای ایرانی الفبایی است و نمادین، و به همین خاطر آرایه

رفته، و از  ی هندستتتی و تناستتتبهای ریاضتتتی پیشو تزئینات معمارانه در ایران به ستتتمت خطوط پیچیده

 گرایی باقی تمدنها فاصله گرفته است. واقع

شاهکارهای بزرگی مثل نمایش این نکته را اغلب مورخان هنر نادیده می صلی خلق  گیرند که دلیل ا

ستانهای ی سیستین یا شام آخر، این بوده که کاتولیکخلقت بر سقف صومعه های جنوبی که با رقابت پروت

شده  شمالی روبرو  سواد  سرمایهبودند، ناگزیر بودهبا اش گذاری کنند و نتیجهاند بر همین هنر تجسمی دینی 

 نواز عصر نوزایی از آب درآمده است.شاهکارهای چشم
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شده شته  سمی انبا ست. معبدهایی که با هنرهای تج شابهی برقرار بوده ا اند، با در هند هم رقابت م

شدههایی روبرو هستند که هنررقابت مسجدها و خانقاه شتار پوشیده  اند. تا پیش از ی انتزاعی دارند و از نو

ستعمار انگلیس این مسابقه به پیشروی منظم و پیروزی تدریجی ادیان یکتاپرستانه ی ایرانی )به ویژه دوران ا

صوفیانه ستعمار هند رخ نمیصورتهای  ست که اگر ا شده بود و هیچ بعید نی سالم( منتهی  ی داد، بدنهی ا

سلمانان هند جبههجمعیت هند  شده بودند. با این همه چون م سلمان  ستعمار را امروز م صلی مبارزه با ا ی ا

شکیل می سیت شتیبان این آیین دادند، انگلی ها در ویران کردن یادمانهای تاریخی و از بین بردن خط و زبان پ

ار مستقیم مسلمانان و ی قرن نوزدهم، با کشت)فارسی و عربی( به شدت کوشیدند و پس از شورشهای میانه

 تر قرار دادند. ویران کردن شهرهای شمال هند به شکلی مستقیم و زورمدارانه ایشان را در موقعیتی فرودست

ی رقابت مسجد و معبدی که آن روز من در بنارس دیدم بخشی کوچک از این تاریخ پرتالطم منظره

دی نیز چنین استت. چون بیشتتر مستلمانان جزر و مدهای دینی در هند بود. هنرهای تجستمی معبدهای هن

ستتواد، و کمابیش همان الگویی که در هندی شتتهرنشتتین و باستتواد هستتتند و اغلب هندوها روستتتایی و بی

های التینی جنوبی در اروپا برقرار بود، در هند هم به شکلی رویارویی پروتستانهای ژرمنی شمالی با کاتولیک

شهرپیچیده ستا نم-تر و با محور  سالها بعد در قلمرو رو ست. ناگفته نماند که دقیقا عین همین الگو را  ایان ا

شده و به همین ترتیب هنری انتزاعی  سالم و بودا از ایران وارد این قلمرو  چین هم دیدم. در آنجا هم دین ا

 قابت است.ها پدید آورده، که با هنر تجسمی اغراک آمیز معابد تائویی در رو باوقار و متین را در پرستشگاه

ها و آمیز استتتت. مجستتتمهدر هند هم مثل چین، هنر تجستتتمی معبدها قدری کودکانه و اغراک

شی شکلنقا ست رنگهای دیواری  شوند. آمیزی میهایی نزدیک به کاریکاتور دارند و با رنگهای تند و یکد

دانند و آنان را س میهای خدایان هم چنین وضتتعیتی دارند. مردم هند به واقع این تندیستتها را مقدمجستتمه
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دانند، که همان خدایان آریایی باستتتانی مشتتترک بین هندیان و ایرانیان شتتان میظرفی برای حضتتور خدایان

کرد، ساختار دینی ایران شود در هند تا حدودی دریافت که اگر زرتشت ظهور نمیهستند. به این ترتیب می

انباشته از هنرهای تجسمی ساده و کودکانه، اما زیبا، تهی  ماند. شکلیو باقی نقاط دنیا به چه شکلی باقی می

 کند.اخالقی را بازنمایی می-ای پیشااز نویسایی و هنر انتزاعی، که روایتهای دینی

سطوره شیوا یکی از نمونها ساخت دین هندوها ی مربوط به همین معبد  ست که بدوی بودن  هایی ا

شا شاخالقی بودن بافت معنایی-و پی سه خدای بزرگ عبارتند از برهما که ان میاش را ن دهد. در دین هندو 

شنو که نظم می ست، وی شگر ا شد و هماهنگ میآفرین ست و نابود کننده. بر بخ شیوا که ویرانگر ا سازد، و 

دادند، روزی ویشنو که کاهنان همین معبد شیوا زیاد به آن ارجاع می« شیوا پورانا»اساس روایت متن باستانی 

شکاری کدام و برهما سر این که خوی شد. بر  شان  ست، با هم دعوای یک از این دو )خلقت یا نظم( مهمتر ا

شان را نزد شیوا بردند و او به این ترتیب بینشان مسابقه گذاشت که سه جهان )زمین، هوا، سقف پس داوری

 آسمان( را در هم فشرد و یک ستون عظیم نورانی پدید آورد. 

ستون جیوتیرلینگا شت و در واقع آلت نرینه این  ساختن جهان برای نام دا شرده  شیوا با ف ای بود که 

خود ستتاخته بود. قرار شتتد دو خداوندِ مدعی یکی به ستتمت باال و دیگری به پایین پیش برود و هرکس که 

س به را یافت، برنده شود. برهما قدری که رفت، دید ستون به ظاهر تا ابد ادامه دارد، پ« ستون/ آلت»انتهای 

دروغ مدعی شد که انتهایش را یافته است. ویشنو اما صادقانه اعتراف کرد که پایان ستون را پیدا نکرده و در 

شنو  شیوا مداخله کرد و برهما را نفرین کرد و گفت که وی ست خورد. اما  شک نتیجه در این رقابت از برهما 

شنو در معبدها شد تا ابد وی ست رفتار کرده. در نتیجه قرار  شد.  در شته با شود و بر برهما برتری دا ستیده  پر
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شتند، که در  شود و آن را در چاهی در بنارس گذا ستون جیوتیرلینگام در جایی نهاده  شد آن  بعد از آن قرار 

 ی همین معبد شیوا قرار داشت. میانه

یک ی هندوستتتتان بر زمین فرود آمد که در هرالبته طبق این روایت در کل ستتتتون در دوازده نقطه

ست  شمال هند ا شتر این معبدها هم در  شد. بی ساختند و یکی از ایزدان متولی نگهبانی از آن  معبدی برایش 

پرادش یکی و مناطق تایش در استتتتان ماهاراشتتتترا استتتت و در اَندرَهها. مثال ستتتهو قلمرو قدیمی آریایی

یدَه ما مهمتریما ند. ا بدها دار تا از این مع نارس قرار پرادش و گجرات هم هریک دو که در ب نش همین بود 

شد ی شیوا مربوط میداشت و خودِ شیوا باالی سرش ایستاده بود. جالب آن که اصل داستان که به آلت نره

شناخته می شکل احلیلی مشخص را شد و در همهبه رسمیت  ستون مانند با  سنگی بزرگ و  ی این معبدها 

ادبانه اش کنیم بینامیدند که اگر بخواهیم دقیق ترجمهم میلینگا-پرستتتیدند و آن را شتتیواگذاشتتتند و میمی

 شود در این حد گفت که عضوی از بدن شیوا!است، و می

در این روایت چندین عنصر جالب توجه وجود دارد. یکی آن که روشن است که کاهنان آیین شیوا 

دید آوردنش هم بیشتتتر با کاهنان اند و در زمان پآن را برای نمایش برتری شتتیوا بر خدایان دیگر برستتاخته

شته شنو رفاقت دا ست( در این روایت وی اند، تا برهما. دیگر آن که برهما )که مهمترین خدای هندوها هم ه

اش ایراد اخالقی چندانی ندارد، و ویشتتنو که راستتت گفته قهرمان اصتتلی دروغگوستتت، و خود دروغ گفتن

ستان نیست. این ماجرا به سادگی شبیه بازی  کودکان است و جر زدن یکی در آن میان، که نقش اصلی را دا

 داستان بر عهده دارد که شیوا باشد. « بزرگترِ»داور و 

سکریت به معنای نره و ی جالب جنبهسومین نکته سان ست. لینگا در زبان  ی جنسی نمایان روایت ا

ست. مسابقه سلی مرد ا شیوا دو خدای دیگر را به آن دعوت کرآلت تنا ده اگر قدری وفادار به متن در ای که 
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دار. این ساخت عمومی روایتهای دین کند و هم تا حدودی خندهشرمانه جلوه میذهن بازنمایی شود، هم بی

سجم و قاعده ست. یعنی در آن نظام اخالقی من سیار مندی وجود ندارد، خدایان همان جلوههندویی ا های ب

سیار بدویدیرینه سادهاندشان را حفظ کردهی ب صه، و نوعی  شتن این ق ها در میان لوحی برای واقعی پندا

ها در هندوستان تا این اندازه در تبلیغ دین شود. به نظرم به این خاطر بوده که انگلیسیی مردم دیده میتوده

شیده ستماند، و هندیهندو کو شحال تبدیل ها هم به همین خاطر به مردمی چنین منفعل و  پذیر و الکی خو

 اند.هشد

شه شیوا برای خودم گو شتدر معبد  شتم این آثار هنری و روایتهای پ سته بودم و دا ش شان را ای ن

شا می شیوا را مثل تما سرخ  سالم کرد. خال  شم آمد و  سرخ پی کردم که پیرمردی محترم و متین در ردای 

شانیبقیه شیده بود و خالهایی ی کاهنان روی پی سرش را ترا شته بود و  سرش اش گذا طالیی هم روی فرک 

شیده بودند. از اینجا معلوم می شی کردیم و معلوم ک شدم و خوش و ب ست. بلند  شد که کاهنی بلند مرتبه ا

سی را روان و خوب حرف می ست. انگلی شیوا ست بوده و کاهن اعظم معبد  سم در ام زد و دربارهشد حد

شد آن کاهنهای قبلی طاقت نیاورده سجد به شان گفتهاند به رئیسو رفتهاند کنجکاو بود. معلوم  اند یکی از م

 مان بزند و مسلمانی را به کیش هندویی در بیاوریم.معبد آمده و بشتاب که شاید شانس

سخن بود. چند دقیقه که حرف زدیم، برایش گفتم ایرانی پیرمرد کاهن البته مردی فرهیخته و خوش

سلمان، و برای این که خی سنامه م شنا ستم و در  سل ه ستم و از ن سید طباطبایی ه شود این که  الش راحت 

پیامبر اسالم را هم لو دادم. این را هم گفتم که دیدار از مراکز مقدس برایم جالب است، هم به خاطر فرهنگ 

و هنری که در این جاها تمرکز یافته، و هم به خاطر دیدن مردمی که به چیزی باور دارند و با امری مقدس 
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یک جورهایی یعنی گفتم که بازدیدم از مستتتجد و خرابات دلیل دینی ندارد و بیشتتتتر با  شتتتوند.روبرو می

 شناخت و دانش مربوط است تا یقین و ایمان. خالصه به قول موالنا بیدل دهلوی: 

   و من هم یخصم جانم جهان  دوست با من به جنگ و دشمن هم

   راند ز در و برهمن هم خیش   رینه به مسجد رهم دهند و نه به د

اینها را که گفتم، انتظار داشتم برود، اما خیلی فروتنانه آمد همان جا کنارم نشست و شروع کردیم به 

 گپ زدم. این شعر بیدل را برایش خواندم که:

 را خانهیرا مسجد و م ریصومعه و د ستیسر مو فرک ن کی ی،رس قتیر به حقگ

  را مانهیو پ بحهرا س خیبرهمن و ش  دیآفر یکینکه آز انیدر م یینیست دو

شت که قدری پارسی می ست و خیلی هم ایرانیاین نکته برایم خیلی جای توجه دا شت، دان ها را دوست دا

نمود. بیشتر که گپ زدیم ای که مسلمانها و هندوها در آنجا داشتند، غیرعادی میو این قدری با این درگیری

ای هم زدم شویم و من هم تاییدش کردم و گوشههستیم و آریایی محسوب میگفت که ما همگی پسرعمو 

 که آن مسلمانهای مسجد روبرویی هم در ضمن آریایی هستند و پسرعموهایش!

شکی در صحبت  شانم دهد و انگار چیزی مرموز و یوا مان که گل انداخت، دعوتم کرد تا معبد را ن

توانم ببینم. با خوشتتحالی همراهش شتتدم. یکی از را هم می واپیمیان باشتتد، درگوشتتی گفت که چاه گیان

چیزهای جالب معبد، شیوا لینگام مشهور بود که ظاهر چندان نظرگیری نداشت و یک ستون سنگی به نسبت 

شد. برخی از تندیسها را نشانم داد و متری می کوچک بود که درازایش از پهنایش هم کمتر بود و حدود نیم
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ضیح شنتو سفی قایل بود و آنها را نمایندههایی رو ی نیروهای گرانه داد و برای خدایان هندویی مفاهیمی فل

کردم شناختم و داستانهایشان را خوانده بودم که اشارتی در آن میان میدانست. من هم برخی را میطبیعی می

طباطبایی  و اینها ستتر شتتوقش آورد، طوری که احتماال حدس زده با یک هندوی مخفی در کستتوت ستتیدی

 روبرو شده است.

شانم بدهد. جالب آن که این چاه عدل در میانه ستم را گرفت و رفتیم تا چاه را ن سجد بعدش د ی م

شود از اینجا دریافت که اصوال آن مسجد را به و معبد قرار دارد و بی تعصب بودن سازندگان مسجد را می

سم این چاه هندو گیان کردم بازدید از چاه مقدس در این معبد ممکن ند. فکر نمیناماند و مینامیدهواپی میا

ترین چیزها را در باشتتتد، چون هندوها هم جایی شتتتبیه به قدس االقداس معبد اورشتتتلیم دارند و مقدس

 دهند که کسی را به آن دسترسی نیست.ی معبد جای میترین نقطهدوردست

شدیم و اتاقهایی که  شدند. یکی دو کم کم کوچکتر و تاریکتر می همراه کاهن پیر از راهروهایی رد 

برند که به شتتدم که نکند دارند مرا مینفر دیگر هم در این بین همراهمان شتتدند و کم کم داشتتتم نگران می

پیشگاه شیوا قربانی کنند. اما آخرش به اتاقکی کوچک رسیدیم که از تندیسهای زیبای خدایان انباشته بود و 

، و مردم آن «چاه شناسایی»واپی است که یعنی ضیح داد که اسم اصلی چاه جْنانَهوسطش چاه قرار داشت. تو

ی آنگلوستتاکستتون ی جنانه همان استتت که از یک طرف با کلمهاند. این کلمهرا به گیان واپی ستتاده کرده

Know دیگر مفهوم جنانه در آیین بودایی که خردمندی است و رکن رستگاری.ریشه است و از هم 

از کاهن پرستتیدم که واقعا اعتقاد دارد جیوتیر لینگا یعنی اصتتل آن ستتتون مورد نظر در ته این چاه 

پنهان شتده استت؟ و او خیلی با صتداقت و ایمان قبلی گفت که بله، چنین اعتقادی دارد. من هم دیگر زیاد 

ه چطور ستونی با درازای نامتناهی از نور که در ضمن آلت تناسلی ایزدی ویرانگر هم هست، بحث نکردم ک
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در انتهای چاهی تاریک با عمقی محدود قرار گرفته استتتت. همین که مرا به آنجا راه داده بودند و با این 

 صمیمیت همه چیز را نشانم داده بودند، برایم بسیار ارزشمند بود.

سجد گیانی اقامتم درباره  شیوا و م دار هم این بود که یک ی خندهواپی یک نکتهدر بنارس و معبد 

سافرخانهراه میان شیده میبر باریک و مخوفی پیدا کردم که دقیقا از جلوی م شد، و طنزآمیز این ام به بازار ک

سر در می سها ملت آورد و این همان جایی بود که پکه درست در محل دوشاخه شدن راه مسجد و معبد  لی

شان میرا می سالح شتند و خلع  شوخی کردم و با گ کردند. من همان بار اولی که خودکارم را گرفتند آنقدر 

پلیسها خندیدم که بعد از آن رفت و آمدم از آن کوچه به نوعی جوک تبدیل شده بود. چون هر وقت به آنجا 

گرفتمش. ستتها و بعد موقع برگشتتتن ازشتتان میدادم به پلیآوردم و میرستتیدم خودکارم را از کیفم در میمی

شده جالب این که دیگر بعدش کیفم را هم نمی سک گرفتن و پس دادن خودکار قانع  شتند و به همین منا گ

جی وارد مسجد و معبد شد و همه جا را مورد ترور مذهبی قرار شد راحت با تپانچه و آرپیبودند. یعنی می

 کار ناقابل بدهم به پلیسها!داد، به این شرط که قبلش یک خود

شته از   ست. گذ شب را به گردش در بازار بنارس گذراندم و دیدم واقعا جای دیدنی و جالبی ا آن 

شده بود، و جمعیت متراکمی که  سنگفرش  ضخیم از مدفوع جانوران گوناگون  سبت  شر به ن زمین که با ق

باال می یک  بار یار  های بستتت بان یا مای هوا را در خ مهد ند، ه غازه برد یدنی بود. م یان چیز د ها یکی در م

ها فروختند. اما تعداد خارجیها میای برای توریستتتفایدههایی بودند که چیزهای ارزان و بیفروشتتیبنجل

ها بود یا این که واقعا جهانگردان کمی به آن در آن بخش از شتتتهر کم بود و نفهمیدم دلیلش بمب گذاری

 آمدند. بخشهای بنارس قدیم می
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های مورد فروخت. یکی از رشتتهدر حین پرسته زدن در بازار، چشتمم به دکانی افتاد که ستنگ می 

شناسی است و به همین خاطر به گردآوری سنگ عالقه دارم. در واقع هر سفری که به کوه ی من زمینعالقه

شی از کولهو بیابان می شت بخ شدروم اغلب موقع بازگ سنگهای طبیعی مختلف پر  سنگهای ام از  ست.  ه ا

ی به نستتتبت خوبی از آنها دارم. به همین خاطر وقتی ام و مجموعهکردهتراش خورده هم از قدیم جمع می

شت ویترین مغازه سنگ دلربای بزرگ تخمپ شیک و بزرگ، یک  سوده و تاریک اما  مرغی زیبا دیدم، ای فر

 معطل نکردم و وارد شدم. 

شت که  سال تعلق دا سه چهار  مغازه به مردی میان سمش ابراهیم بود. در همان  سلمان هم بود و ا م

فروشی وجود دارد که دوتای دیگرش ی اول با هم رفیق شدیم. تعریف کرد که در این بازار سه سنگجمله

گفت و بعدتر که ی خودش در آن بین از همه بهتر استتت. راستتت هم میهم به برادرانش تعلق دارد و مغازه

کاره است. این کاسبی ا هم دیدم، معلوم شد برادر بزرگتر که ابراهیم باشد در اصل همههای برادرانش رمغازه

 هم در اصل به پدرشان تعلق داشت که حاال دیگر پیر شده بود امور را به پسرانش سپرده بود.

در هند خرید و فروش سنگ کامال به آداب جادویی و مناسک خرافی پیوند خورده است. مثال خود  

شت ماه تولدم را بداند و بعد می ابراهیم صرار دا سنگ ویژها ست. گفت مثال فالن جور  ی متولدان فالن ماه ا

شناسانه خاستگاهی ایرانی داشت و از قرن سوم و چهارم های طالعاین نظام رمزگذاری سنگها بر اساس داده

سیار جالب توجه در ایران داریم که در واقع زمین سی و کانیهجری به بعد چندین متن ب ست، شنا سی ا شنا

شیه ست که این نظام خاص دربارههایی هم دربارهاما حا صوال حدس من آن ا ی ی این امور جادویی دارد. ا

شناس بوده ابداع سنگ سنگها را یک عده شان مغ و اختر سنگ زرنگ ایرانی که فک و فامیل تراش و تاجر 

 اند. کرده
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با آن که عمیقا به این حرفها معتقد بودند، هیچ یک از این ی عجیب این بود که در هند مردم نکته 

خبر بودند. ابراهیم هم چنین هایش در آیین هندو هم بیها و وامگیریمتون را نخوانده بودند و حتا از ترجمه

ی نظام معنایی پشتتت داستتتان برایش گفتم، بستتیار حیرت کرد. البته خیلی صتتریح بود و وقتی قدری درباره

اش و رستتالتش در گیتی کل این حرفها چرند استتت و غیرعقالنی، چون ممکن بود معنای زندگی نگفتم که

 مخدوش شود.

شت. سنگهایش را دیدم که برخی  سنگ دلرباهای دلربایی هم دا شت.  شان واقعا کیفیت خوبی دا

سمانی پرستاره دلبربا در واقع نوعی عقیق است که ذرات ریز میکا درونش داشته باشد. به همین خاطر مثل آ

درخشد و از سنگهای نیمه قیمتی بسیار زیباست. پیش از این که وارد این مغازه شوم، در چند جای دیگر می

سنگ می سبت باالیی هم طلب میدیده بودم که پراکنده  شند، و قیمتهای به ن کردند که معلوم بود برای فرو

نوع بود و چون گفته بود سه مغازه در کار ها وضع شده است. سنگهایش خیلی خوب و متدوشیدن توریست

خواستم سنگها را داد. در واقع می شود درست خرید کرد و باید بازی را تغییراست، دیدم با این قیمتها نمی

کنند خریداری کنم و این کار فقط های این کاره بین خودشتتتان خرید و فروش میبه قیمتی که خودِ هندی

را دقیق بدانم. ستتالها بعد در چین با موقعیتی مشتتابه روبرو شتتدم و آن موقع شتتد که قیمتها وقتی ممکن می

ست سیار عظیم با چند هزار د کردم و کمی چینی یاد گرفته بودم، با گوش فروش خرید میچون در بازاری ب

تیارم آمد. اما اینجا خالی از اغیار بود و راهی مطمئن در اخها قیمتها دستتتتم میدادن به چانه زدنهای چینی

شناسی داستان را هدف گرفتم و پرسیدم سنگها چه قیمتی دارند؟ و توضیح دادم که در ایران نبود. پس روش

 فروشند، و به واقع چنین هم بود.خرند و میسنگها را قیراطی یا گرمی می
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شتتناخت، از این که دید کیفیت ستتنگها را خوب تشتتخیص ابراهیم که خودش هم خوب ستتنگ می 

ش آمده بود و وقتی از خرید ستتنگها بر مبنای گرم حرف زدم گل از گلش شتتکفت. احتماال دهم خوشتتمی

سم چون حدس می شتری گیرش بیاید. اما معلوم بود که تا به حال این کار را نکرده و ر زد اینطوری پول بی

ستد کنند. برای همین به محض این که بحث به قیمت  سته و یکجا داد و  سنگها را در ست که  سنگها آن ا

ی اعداد در کل کرد را هم لو بدهد. دربارهکشتتید و وزنشتتان کرد، ناگزیر شتتد کم کم قیمتهایی که خرید می

سیار باال و پرتی می گفت که دروغ بودنش معلوم بود، و وقتی زیاد زیرک نبود و مثال جهت رندی قیمتهای ب

و بعدش تا چند عدد بعدی را  شتتدآوردم که این اعداد نادرستتت استتت، شتترمگین میصتتریح به رویش می

ست می شده بودم که در ست وردار، ما خودمون اینکاره»گفت. من هم با این گفتمان وارد  در «. ایم!داداش د

 نتیجه نیم ساعتی که گذشت، قیمت سنگ در بازار بنارس کامل دستم آمده بود. 

ها را تقسیم بر وزن ندیبعدش نوبت به خرید کردن رسید. فوری در ذهن همان قیمت بومی میان ه 

دید اعداد با کرد و حیرتزده میارزد. او هم وزنشان میگفتم فالن سنگ گرمی اینقدر میکردم و میسنگها می

زد و من هم آخرش با کمی باال و آید. اما مرتب چانه میکند درستتت در میقیمتهایی که خرید و فروش می

ام را تا خرخره از یشتتتم و دلربا و صتتته آن روز کیف کمریکردم. خالپایین در همان حدود ازش خرید می

چشتتم ببر پر کردم، با قیمتهایی که واقعا اندک بود. ابراهیم اما آشتتکارا از این معامله راضتتی بود. چون قرار 

 گذاشت که باز هم آنجا بروم و گفت سنگهای بیشتری از انبارش برایم خواهد آورد. 

رفتم ستتتراغ هایم این بود که میکه در بنارس بودم یکی از تفریحچنین هم کرد و تا چند روز بعد 

شیسنگ سنگهایی را به قیمت پایین میفرو سه برادر و  سراغ های این  خریدم. جالب این که وقتی فردایش 

ی یکی دیگر از برادرها رفتم، خیلی با افتخار توضتتیح داد که ستتنگ را بنا به استتتانداردهای جهانی بر مغازه
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ی داد و ی تازهی شتیوهفروشتد. یعنی معلوم بود طی همان شتب ابراهیم برادرانش را دربارهم میحستب گر

ست. نکته سب گرم طی همان چند روزی ستد روزآمد کرده ا سنگها بر ح ی جالب دیگر این بود که قیمت 

ست سید که همان مبلغ توری شازنانهتیغکه آنجا بودم اوج گرفت و به عددی ر داد. من البته ن میی اولیه را ن

سیار پایین سنگهای در این چرخش سبک فروش در جایگاهی طالیی قرار گرفتم و تا می توانستم با قیمتی ب

 خوب خریدم.

های دیگر هم فراوان داشت. بنارس به معنای دقیق ها البته دیدنیشهر بنارس جز این سنگ فروشی 

ست. منظره شهری جادویی ا سکلمه  اند. من چند روزی اس فیلمهای هالیوودی طراحی کردهاش را انگار بر ا

سه زدن بی صرف پر شهر قدیم کردم و بیرا  ها و خیابانها را ی کوچهاغراک بگویم که بخش عمدههدف در 

های جذابم در این شتتهر آن بود که متوجه شتتدم ستتاختمانها از باال هم به زیر پا گذاشتتتم. یکی از تجربه

شد مثال سه طبقه در ساختمانی باال بروی و به معبدی در آن باال برسی که با پلی می همدیگر راه دارند. یعنی

ی چهارم ساختمانی دیگر است راه دارد. پلهای این شکلی در طبقات میانی هم به معبد روبرویی که در طبقه

 شد. ی مردم رد میشان رسما از وسط خانهوجود داشت و بسیاری

ها آن مفهومی که ما از حریم خصوصی داریم، را ندارند. بعد از تا جایی که من دستگیرم شد هندی

شگفت سیرهای  شف این م گرفتم و از دل ام این بود که جهتی را میانگیز باالیی، یکی از فعالیتهای روزانهک

ساختمانرفتم و بعد چرخی میای میای به طبقهساختمانها از طبقه شمار هایی دیگر باز میزدم و از  شتم.  گ

های رستتیدند در این میان دیدم و همچنین خانهشتتان متروکه به نظر میفراوانی معبدهای کوچک که برخی

مردم را، که انگار به عبور رهگذران از بخشتتهای کناری خانه یا پشتتت بام و حیاطشتتان عادت کرده بودند. 

نواز هستند. هرچند نوعی حس چاکرمآبانه در ان و مهمانها به شدت مهربی هندیمردم بنارس هم مثل همه
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ی دوران کند و بازماندههای سفیدپوست و بور بیشتر بروز میرفتارشان است که به خصوص جلوی خارجی

 استعمار است. 

های باالی ساختمانها ال شناسانه شباهت دارد. در طبقهساختار شهر بنارس به نوعی رویای اسطوره 

ای با یک لشکر بچه زندگی های کوچکی که در و پیکر چندانی هم نداشتند و در هریک خانوادههبه الی خان

خوردی که صتتحنی عظیم و بزرگ داشتتت و ممکن بود صتتدها نفر برای کرد، یک دفعه به معبدی بر میمی

 اجرای مراستتم دینی درش جمع شتتده باشتتند. یک جاهایی به خصتتوص در پشتتت بامها معبدهای زیبا و با

شد یافت که ویرانه و متروکه بود و علف بین شکاف سنگفرشهای حیاطش سبز شده بود. اینها شکوهی می

ها درش خانماناش را از دست داده بود و اغلب شبها بیمعبدهایی بود که به تدریج پرستندگان و پریستاران

م که از بخت بلندم آن شتتب به خوابیدند. من در بنارس که بودم شتتبی را در یکی از این معبدها خوابیدمی

ست و دیر زمانی تا  ش سیار به دلم ن کلی خلوت بود و هیچکس حتا نزدیکش هم نیامد. حال و هوایش هم ب

 کردم.وسطهای شب از آن باال شهر و آتشهای مرده سوزان را تماشا می

صبحش از خانواده شنیدم که آنجا ظاهرا ی پایینش زندگی میای که طبقهفردا  چیز خطرناکی کردند 

ست و از تابویی دینی حرف می شان چی ست نفهمیدم منظور زنند یا واقعا آدم خطرناکی وجود دارد. ولی در

کند. به هر صتتورت آن شتتبی که من آنجا بیتوته کردم همه چیز آرام و ستتاکت و امن به آنجا رفت و آمد می

شد. یک بار دیگر در معبدی بود و بنی شری هم از آن حوالی رد ن سرزنده و فعال بود دیدار ب دیگر که خیلی 

شان به  شتر شب را همانجا در کنار چند راهب هندوی دیگر ماندم که بی شم آمد و  ضایش خو کردم و از ف

 خانمان بودند.نظرم از همین درویشهای بی
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اندازی به کلی متفاوت دارد. وقتی در ستتطح شتتهر راه کنی چشتتمبنارس وقتی از باال به آن نگاه می 

اند، ای و ساختمانهایی که در دو طرفت به آسمان سر کشیدهای تنگ قرار گرفتهی درهروی، انگار در میانهمی

اند، اما به خاطر ستتنگینی ستتاختار هرچند ارتفاع زیادی ندارند و بیشتتترشتتان دستتت باال ستته چهار طبقه

کنند. از باال اما هگذران سنگینی میانداز اطراف رپوشانند و بر چشمها افق را میشان و باریکی کوچهقدیمی

شم ست و چ شود که بیش از هرچیز با انبوه معبدهای برآمده از اندازی متفاوت از بنارس نمایان میچنین نی

شتود و گنبدها و برجهای کوچکی که هریک دارند. به خصتوص شتبانگاه، طبقات بامها مشتخص میپشتت

ساختمانها  شان برک ندارندکه خیلی–باالی  ست و در مقابل کوچه -های ها و خیابانها در تاریک و خاموش ا

شبیه میزیر پای آدم به رودخانه ضمن میهایی نورانی  شبها در  سوزان را هم دید که شود آتش مردهشود. 

ی گنگ تمرکز افروزند، اما اغلبشان در معبدهای کرانهها بر میاش را در همین معبدها و در پشت بامبسیاری

سوزانی که دیدم در چنین مکانی مشرف به رودخانه انجام پذیرفت ترین مراسم مردهاند. یکی از باشکوهیافته

ی زیادی برایش گرد هم آمده بودند دم عدهو گویا فرد درگذشته آدم مشهور و محبوبی بود، چون اول سپیده

خوانیم، که به رستتم هندوها لباس عزای ستتپید پوشتتیده بودند. به همان ستتبکی که در تاریخ بیهقی میو 

 درباریان سلطان مسعود غزنوی در مجلس سوگ پدرش سلطان محمود سپیدپوش شدند.

ها در یکی از همین گردشها، شبانگاهی دیر وقت به معبدی بسیار فرسوده در پشت بام یکی از خانه 

برخوردم که تقریبا در حال فرو ریختن بود و یک تکه از سقفش هم سوراخ شده بود. تنها ساکنش پیرمردی 

کرده بود، معلوم  اش را رنگبستتیار الغر و تکیده بود که لباس عادی بر تن داشتتت اما چون وستتط پیشتتانی

شتتد خود را وقف ایزدی کرده و با توجه به غیاب آدمیزادگان در آن حوالی، قاعدتا کاهن آنجا بود. معبد می
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شتتد که ستتوز و یک فانوس تامین میاش با چند پیهجای بستتیار عجیبی بود. برک هم نداشتتت و روشتتنایی

 آوردند. انگیز فراهم میمحیطی وهم

سطش یک بت بزرگ از گ سرش به و ست چاک و چله و زورمند که  شته بودند و این ایزدی ا انِش گذا

فیل شبیه است. بت با آنکه بزرگ و زیبا بود، از جنس سفال بود و طبق معمول با رنگهای تند سبز و قرمز و 

اش کرده بودند و به این خاطر شتتبیه عروستتکهای والت دیستتنی شتتده بود. یک حلقه گل آمیزیآبی رنگ

سیده ه سی پال م دور گردنش انداخته بودند و ظرف هدایای نذری مقابلش هم خالی بود. پیرمرد که نه انگلی

زد، وقتی ازش اجازه گرفتم اطراف معبد را تماشا کنم، سری تکان داد و با بلد بود و نه اصوال زیاد حرف می

 دست به گرداگرد آنجا اشاره کرد و بعدش هم رفت یک گوشه گرفت خوابید! 

انش معلوم بود به شتتدت معتاد استتت و این بالیی بود که بخش مهمی از مردم هند را به خود از چشتتم

ها تا جایی که من دیدم مصتتترف حشتتتیش و تریاک زیادی دارند و از هر کوی و مبتال کرده بود. هندی

شام میشان رایحهبرزن شوم این مواد به م سد. اروپاییی  ستار شمار زیاد در هندو ن و به هایی هم که در 

ها گذاریخصتتوص بنارس پالس بودند هم اغلب معتاد بودند. وقتی که من وارد شتتهر شتتدم به خاطر بمب

اند و یک ای ازشان را دید که نشستهشد دستهای میتعدادشان خیلی فروکش کرده بود، ولی باز در هر گوشه

ها دهد. برای هندیرا یادشان می ی پیچیدن و دود کردن حشیشگوروی معنوی هندو دارد با وقار تمام شیوه

 ی خوردن و نوشیدن عادی بود. ظاهرا این فعالیتها کاری در رده

جوند که ترکیبی است از تنباکو و حشیش و آهک و چند جور آنهایی هم که معتاد نیستند مدام ناس می

جوند ا مدام ناس میهکند، هندیگیاه محرک که رنگ سرخ تندی هم دارد. چون ناس ترشح بزاک را زیاد می

ی کنند و بقیهگذارند و داخل آن تف میهایشتتتان یک ظرفی جلویشتتتان میکنند. باادبو به اطراف تف می
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شان از این ترشحات شان باشد. به همین خاطر اغلب سطح کوچه و خیابانرسملت در هر جایی که در تف

اند. پیامد این ای در آنجا به قتل رستیدهن عدهپیاپی خلق باستتانی هند قرمز استت، طوری که انگار همین اال

شمگیری دارند. به خصوص راننده ست که در تف کردن مهارت چ شا که از البالی ماجرا البته آن ا های ریک

شان باید به سر و صورت عابران و رانندگان های پیاپیکنند و در آن بین تفجمعیتی انبوه راه خود را باز می

 کند!که البته هر از چندی هم میدیگر برخورد نکند، 

شهر بنارس به موضوعی مربوط مییکی از تجربه ست مردم در های جالب توجه من در  شود که رسم ا

شان ها و همچنین وضعیت بهداشتها به آن اشاره نکنند. اما چون بخشی از ساخت اعتقادی هندیسفرنامه

شان می شکنیرا ن ست تابو ست که روزی در حال گردش در کنار ای بکنیم دربارهدهد بد نی اش. ماجرا آن ا

شیوه شویی پیش آمد، به  ست ساس نیاز به د شفاهی! موقعیت مکانیرود گنگ اح ام هم چنین بود که در ی 

شتند درش آب ستم تنی آیینی میسمت چپم رود گنگ بود و چند میلیارد هندی که دا ست را کردند، و در د

 ایان از معبدهای مشرف بر گنگ. پای بیدیوارهای زیبای زنجیره

به یکی دوتا از معبدها سر زدم و سراغ توالت گرفتم، اما همه طوری برخورد کردند که اصوال انگار این 

ی مهم در آن حوالی ناشناخته است. تازه آنجا متوجه شدم که معبدهای هندو فاقد توالت و ی معمارانهسازه

سیار به نظرم ع ستند و این ب شویی ه ست ساختمانهای دینید ضعیتی جیب آمد. فکر کنم تنها  ای که چنین و

 دارند در هند وجود داشته باشند. مسجدها و معابد بودایی ولی توالت داشتند و این جالب بود.

خالصه در وضعیتی که آژیر زرد کم کم به آژیر قرمز تبدیل شده بود، سراغ پلیسی رفتم که داشت کنار 

سردی میساحل گنگ برای خودش گشت  شانی توالت را گرفتم. با همان خون زد. رفتم و ماجرا را گفتم و ن

شحالی عادی هندی شارهو خو ست یا کتبی؟ بعد هم ای کرد که معنایش این میها ا شفاهی ا ضیه  شد که ق
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ام گرفته، فرض کرد که البد کتبی است، و با کمال چون دید من از طرفی شرم حضور دارم و از طرفی خنده

به گنگ اشتتاره کرد، به این معنی که برو آنجا داخل رودخانه و کارت را بکن! آن هم در حالی که در  تعجب

ند آب را روی ستتتر و تن خود می نه چند هزار نفر داشتتتت ند و میهر متر مربع از رودخا خوردند و ریخت

سم دینی ملت را به این ترتاش میقرقره ست مرا ست نی شبیخون کردند. با زحمت فهماندم که در یب مورد 

 قرار بدهیم، و در ضمن اشارتی کردم که قضیه شفاهی هم هست. 

وقتی دید نیازم آنقدرها پیچیده نیست، خیلی ساده به نزدیکترین معبد اشاره کرد و گفت برو آنجا. گفتم 

نیستتت. برو رو توالت الزم »آیم و توالت ندارند. او هم باز با همان لحن بدیهی گفت: همین االن از آنجا می

 «به دیوار معبد کارت را بکن!

سیر رفت و آمد ملت بود و این طرف و آن طرفش انبوهی از  سط م دیواری که مورد نظرش بود دقیقا و

ام و مستتلمان، مؤمنان بودایی مشتتغول اجرای آداب خاص خود بودند. توضتتیح دادم که، داداش، من ایرانی

ش شیدن به معبد شا شیوا قربانی کنند؟ او هم خیالم را راحت هندوها یک دفعه به جرم  ان نگیرند مرا برای 

شکلی پیش نمی صوال مردم انتظار دارند از هر ده پانزده رهگذر، یکیکرد که هیچ م شان برود چنین آید و ا

افزایی را انجام بدهد. بعد هم پیشتتنهاد کرد که موقع اجرای مراستتم خودش هم بیاید و کنارم حرکت بهجت

 گهبانی بدهد! ولی دیدم اینطوری احتماال تا سال بعد احتباس ادرار خواهم گرفت. بایستد و ن

ست کرده شبیه جوی آب در سراغ دیوار مورد نظر رفتم و دیدم پای آن چیزی  شکری کردم و  اند پس ت

اش فاضتتالب و ریزد، و مایعی هم درش جاری استتت که احتماال بخشتتیخورد و به گنگ میکه پیچی می

سآب خانه شابهی نتیجه میها بود، ولی بیپ شی دیگرش از نیازهای طبیعی م صه آن که شک بخ گرفت. خال
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رفتیم و به نمایندگی از کل مستتلمانانی که در نبردهای دینی با هندوها شتتهید شتتده بودند، خیلی قهرمانانه 

 دیوار معبدشان را مورد الطاف خود قرار دادیم!

ست! یکی از عواملی بدن قدری دستخوش تنگنا و دشواری خالصه که در هند اصوال ورودی و خروجی

شوار می سفر در هند را د شخیص مذاک من همهکه  ست. غذاهایی که بنا به ت شان هم کند، غذاهای هندی ا

شتی. و این برای کسی مثل من که شکمو و خوش خوراک هم بدمزه هستند و هم در ضمن آلوده و غیربهدا

سیار غم ست، ب ست. اه ستگاه ایمنی بدن من خیلی خوب کار میانگیز ا سیار صوال د کند و به همین خاطر ب

 های عفونی یا مواد سمی اثر کمی روی بدنم دارد. شوم و آلودگیبسیار به ندرت بیمار می

ی روزهای پرشماری که شود و در همهبه خصوص در زمان سفر این فعالیت سیستم ایمنی دوچندان می

ها باری که بیمار شتتدم در هند بود، و آن هم موقعی بود که با چند هندی رفیق شتتده ام، تنبه ستتفر گذرانده

اش احساس کردم گلودرد شان و چیزی شبیه به حلوا برایم آوردند که با خوردن اولین لقمهبودم و رفتم خانه

سه روز بعد باقی ماند. تنها نکته میوه بود که باعث  ی مثبت در هند فراوانیگرفتم، و این گرفتگی گلو تا دو 

سبت طوالنیمی سر دوران به ن سرا سنگی نمیرد. من عمال در  سه چهار بار به شد آدم از گر ام در هند جز 

 رستوران نرفتم و همیشه هم پشیمان شدم، و قوت غالبم میوه بود و گاهی نان و لبنیات.

شد، این را هم بگویم که هندی سم جالبی دارند حاال که حرف لبنیات  شیرین میها ر خورند. و دوغ را 

ستوران شیکاین را در یکی از ر سید کوکا میهای  سون ازم پر خورم یا دوغ؟ و من چون شان دیدم که گار

اند و در قند دوستتت ندارم، با خوشتتحالی دوغ ستتفارش دادم، و وقتی آورد دیدم آن را هم شتتیرین کردهآب

 کند!واقع کوکایی برایم آورده که فقط رنگش فرک می
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ی شتتناستتایی خوراکها هم در بنارس برایم رخ داد. آخر شتتب بود و ی جالب توجه در زمینهیک تجربه

گشتم که چیزی بخرم و بخورم. دکانی را دیدم که از پایین تا شدم و دنبال جایی میای رد میداشتم از کوچه

ستتت. رفتم و از ستتر اند و داخلش چیزی ستتفید مثل مستتقطی اهای ستتفالی کوچکی چیدهباالیش را کوزه

کنجکاوی یکی خریدم و خوردمش، شیرین و بسیار خوشمزه بود و ظاهرش هم به مسقطی شباهتی داشت، 

ست بود و یک جاهایی قوامش خامه سفید یکد شب این خوراکی تازه را خوردم و هر مانند میاما  شد. آن 

 تم تشخیص دهم چیست. توانسآمد، اما نمیاش به نظرم آشنا میخوردم مزهقاشقی هم که می

فردایش باز از همان جا رد شدم و رفتم یکی دیگر خریدم. فروشنده این بار دقیقتر پرسش کرد و پرسید 

اش را بده و داد و با اش را خورده بودم، گفتم عادیخواهم یا عادی؟ من هم که دیشتتب شتتیرینشتتیرین می

شقی که خوردم فهمیدم چرا مزه شنا اولین قا ست بود و آنجا هم دکان اش اینقدر آ بوده. چون داخل کوزه ما

 بندی!ماست

ی ی جالبی است که در هند شیر زیاد است و ماست به نسبت اندک. پروتئین فراوری شدهاین البته نکته

شیر را هم فراوان میلبنی ست و  شیشان پنیر ا شیرفرو شیر را خورند، و دکانهای  شان معموال اگر بگویی 

شود و اگر بیات باشد دهند و این کار بسیار خوبی است. چون شیر کمابیش ضدعفونی میجوشانند و میمی

ها هم اغلب آلوده و کثیف بود و آن خوردم، چون آببُرد. من در هند در واقع به جای آب بیشتر شیر میمی

حال جالب بود  شتتد. با اینوقتی که من در هند بودم آب معدنی در بطری هم زیاد رایج نبود و فروخته نمی

 کنند و نه ماست.که ماست خیلی کم داشتند و دوغهایشان را هم فکر کنم با خودِ شیر یا آب پنیر درست می
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گردش من هم در شتتتمال هند پس از دو هفته با رستتتیدن به لکنهو پایان یافت و این جایی بود که 

ه چیزی بود بین درویشتتهای ای کبایستتت در همایش آموزش و پرورش شتترکت کنم. با شتتکل و قیافهمی

شد، و خودش به ای رسیدم که کنگره در آن برگزار میهای مدرسهگرد و مسافرهای خارجی به دروازهدوره

شهری بزرگ شبیه بود و داخلی هتلی برای اقامت مهمانان وجود داشت. میزبانانم ابتدا قدری در تطبیق دادن 

بود دچار اشکال بودند. اما آخرش پوست آفتاب سوخته و مو شان که در فهرست« دکتر وکیلی» خودم با آن 

 شان را تحویلم دادند. و ریش بلندم را نادیده گرفتند و با احترام و ادب تحویلم گرفتند و اتاقی در هتل

ی آموزش که از ی قابل عرض چندانی ندارد. گپ و گفتهایی بود با فعاالن در حوزهروزهای کنگره نکته

شان بود که یکیهمه جای دنیا  سیار غنیمت بود. چند تنی فرنگی هم میان شان ب –شان آمده بودند و دیدار

ای را پیشتر در نپال دیده بودم و دوستی -بانوی استرالیایی وخوشرو که البته ربط چندانی به آموزش نداشت

ودیم. مدیر مدرسه یکی از خویشاوندان مهاتما گاندی بود که از نظر ظاهری درست کپی او بود و پیدا کرده ب

ی عدم خشتتونت و برابری و برادری جهانی و این کرد و مدام دربارهخودش را هم شتتبیه به او درستتت می

 کرد، که البته ارتباط چندانی به آموزش نداشت. جور چیزها سخنرانی می

های نزدیک به من در آموزش علوم ه چندین دوستتتت خوب پیدا کردم که در حوزهطی روزهای کنگر

با آموزش کردند و همفکریکار می باطی  نان افرادی هم بودند که ارت یان مهما های بستتتیاری کردیم. در م

صطالح  شتند و به ا آمده بودند محض تفریح و تفرج. با آنها هم ارتباط خوبی برقرار کردم. « هویجوری»ندا

ستهی ست « دولتی»های شان ایرانی بودند، از این قوم و قبیلهک د سیا صد  و با « خارجه»که معلوم بود به ق

رانتی آمده بودند و شکل و قیافه و رفتارشان چندان برای این که کشورمان را نمایندگی کند، مناسب نبود. با 

سادهاین حال همان به نظرم مقامات دولتی بهتر بود یک بلیت پیله بودند. هرچند شیلهدل و بیها هم مردمی 
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شان می سیاحت هند در اختیار شتند و به کنگرهدیگر برای  صی دربارهگذا ص سیلای تخ شان ی آموزش گ

 کردند. نمی

شن و هندی شبها ج شایند و مهربان بودند و طبق معمول قدری بیش از حد مهربان! مدام هم  ها هم خو

سفرم در هند فراوان دیده بودم وحتا یکبار  کردند.پایکوبی و رقص برگزار می صهای خیابانی طی  از این رق

سب زینتدر جایی نزدیک فیض شدم که به رسم قدیم بر ا شبی با موکب عروسی کسی همراه  ای شدهآباد 

زدند و نشتتستتته بود و عروس خانم را جلوی خودش بر زین ستتوار کرده بود و بین فک و فامیلش که می

 رفت. ی بخت میی پدری به خانهخانهرقصیدند از می

ها برای این بود که زیبا و باشتتکوه به نظر ی چشتتمگیر در تمام این مراستتم کوشتتش جانکاه هندینکته

شش کمابیش موفق هم بود. یعنی زنان سند. این کو شان و زیر بر سنتی و زیورهای درخ سهای  شان در لبا

صحنه زیبا و دلربا های ماهرانهنورپردازی سیدند و گزیدهبه نظر میی  سوفانه و ی مردانر شان با ظاهری فیل

سن پایین می شکل در اینجا بود که زنان باالخره از  سا نظرگیر بودند. اما م شان پار شای آمدند و رودررو تما

شان نازیبا و هیکلدیدی که چهرهکردی و میمی ست، و مردان های شان بدلی ا شان ناهموار و جواهرهای های

شتتان عمقی و معنایی اندوخته ندارند. تک و توکی استتتثنا هم البته گهگاه دیده ظاهر تنظیم شتتده هم پشتتت

فروشتتتی بود، بی آن که ی دلزدگی بود، تالش برای جلوهشتتتد، اما روی هم رفته آنچه در هند برایم مایهمی

 ای در کار باشد.پشت نقابها چهره

در آشپزی هندی هم رخنه کرده است. به همان ترتیبی  این ظاهرسازی ملی هندیان تقریبا همان است که

های پوشانند، خودشان را هم در جامهی فراوان و فلفل میی بد و کیفیت پایین غذاهایشان را با ادویهکه مزه

کنند. دیدن این که یکی از کهنترین فرهنگهای آمیز و القاب پرکبکبه پنهان میباشتتتکوه و آرایشتتتهای اغراک
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شاخهجهان و یکی  شوار از پربارترین  ضعیتی درافتاده ناراحت کننده بود و هیچ د های تمدن آریایی به چه و

 نبود که ردپای ویرانگر مدرنیته و استعمارگران فرنگی را روی این برهوت تشخیص بدهی.

شتم را  سفر بر تن دا ستین کوتاهی که طی  شلوارک و پیراهن آ شم را زدم و آن  در روزهای همایش ری

تر شتتدم. گپ و گفتها به آن دکتر وکیلی که انتظارش را داشتتتند شتتبیه -البته فقط قدری–ردم و قدری رها ک

ستی سوار هواپیما فراوان بود و دو شکل گرفت. اما وقتی پس از پایان همایش  شماری  شمند و پر های ارز

ام، با تمام لذتها و ی پرماجرا و رنگینی که در هند داشتتتتهکردم تجربهه تهران بازگردم، حس میشتتتدم تا ب

ای که دیده بودم، بیش از هرچیز مانند آژیر خطری برایم ی چیزهای دیدنیهایش و با همهخوش گذشتتتتن

 تر بودند،شتتانسمهوشتتتر یا کی آنچه که چه بستتا اگر ایرانیان قدری کمعمل کرده استتت. هشتتداری درباره

شان می سر شابهش بر  شند،م شاید در آینده به چنین بالیی مبتال  آمد، و اگر قدری غفلت کنند و نابخرد با

سنده کردن به بندگی و جعل و دروغ. بالیی که شوند. بالی هویت شدگی از تاریخ و معنا و ب زدایی و تهی 

 ارزد اگر عمری را برای رهایی از آن بجنگیم.می
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 شش اندرز برای مسافران هند

 

در پایان به نظرم رسید اندرزهای مهمی که از این سفر دستگیرم شد را با شما در میان بگذارم، بلکه در 

 شوید!ی تجربی استفاده کنید و رستگار سفرهایتان به هند از این اندوخته

 Touristنخستتت این که همیشتته پس از ورود به هر جایی در هر نقطه از هند، دنبال جایی به استتم 

Center ام کنند. )هرچند شتتنیدهبگردید. این جاها قابل اعتمادترین اطالعات و خدمات را برایتان فراهم می

 ی گذشته اینها هم کم کم اوضاعشان خراب شده است.(طی این دهه

آوری دروغگو هستتتند و اغلب ها به شتتکل شتترماصتتوال به حرف مردم هیچ توجهی نکنید. هندیدوم: 

های باشد و مراقب زندگیگویند. این کارمای ایشان میبدون این که منافع خاصی داشته باشند هم دروغ می

 ند(گویشان باشید! )تنها استثنا پلیسها هستند، اغلبشان بیشتر وقتها راست میقبلی و بعدی

شنهاد بدهید.  شما پی شما ندهند! در عوض  شنهادی به  شید آنها پی سوم: موقع ارتباط با مردم مراقب با

خرم به این بهمان چیز رو می»، یا «دمخوام بروم فالن جا و اینقدر برای کرایه بهت میمی»یعنی مثال بگویید 

تان را آورند و هم وقتروزگارتان در میی پیشتتتنهاد کردن بیفتند، دمار از اگر بگذارید روی دنده«. قیمت

دهند را جدی نگیرید، چون هایی هم که میکنند. پیامد وعدهکنند و هم آخرش پولتان را غارت میتلف می

 بینید تهش چیز خاصی نیست و اگر هم هست با آنچه وعده داده شده متفاوت است.اگر میدان بدهید می

ی غذاهای هندی تا جایی که من دیدم هم بسیار بدمزه است ! همهشنوید، غذا نخوریدچهارم: از من می

و هم به شدت ناسالم و کثیف. به نفع خودتان و ملت شهیدپرور ایران است که به جای غذا میوه یا چیزهایی 
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شت شدید، نان!( بخورید. پلو خور ست و اگر مجبور  شت کامال معلوم )مثل ما شان که واقعا به محیط ک های

 ه بود.باکتری شبی

ای از دستتتتان روی زمین افتاد، بردارید و بخوریدش! در جا تبدیل به خاکستتتر پنجم: مبادا اگر خوراکی

خواهید شتتتد! چون هر نقطه از هند را که در نظر بگیرید طی چند روز گذشتتتته چند صتتتد نفر رویش تف 

صوال هم احتماال آن نقطه باند و چند نفری بر آن ادرار کردهکرده شده و با زمین ادغام اند، و ا شی هموار  خ

 باشد. هرچیزتان که به زمین برخورد کرد، خوب بشوییدش!ی جانور یا مدفوع انسانی میشده از فضله

ساس می ستید و اح صیتی و به ویژه کمبود اعتماد به نفس ه شخ شم: اگر دچار اختالل  سی به ش کنید ک

ستتفری به هند بکنید. در هر لحظه چند میلیون نفر به کند و اطرافیان دوستتتتان ندارند، حتما شتتما توجه نمی

شتتتما توجه خواهند کرد و اگر میدان بدهید چند ده نفری همه جا همراهتان خواهند آمد. طوری که قدر 

 عافیت بدانید و ارزش خلوت و تنهایی را کامال درک کنید!
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 شروین وکیلیدکتر کتابهایی دیگر هب قلم 

 ی تاریخ خرد ایرانیمجموعه

  ۱۳۹۴کتاب نخست: زند گاهان، شورآفرین، 

 ۱۳۹۵کتاب دوم: تاریخ خرد ایونی، علمی و فرهنگی، 

 ۱۳۹۵ی افالطون، ثالث، کتاب سوم: واسازی افسانه

 ۱۳۹۵کتاب چهارم: خرد بودایی، خورشید، 
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 ی فلسفهمجموعه

 

 ۱۳۷۸کتاب نخست: آناتومی شناخت، خورشید، 

 ۱۳۸۰ی آفرینش پدیدارها، خورشید، کتاب دوم: درباره

 ۱۳۹۵ارزان، خورشید، کتاب سوم: کشتنِ مرگ

  ۱۳۹۸کتاب چهارم: گفتگوهای جنگل، خورشید، 
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 ی دیدگاه زروانمجموعه

 

 

 

 

  

  ۱۳۸۹ی سیستمهای پیچیده، شورآفرین، کتاب نخست: نظریه

 ۱۳۸۹کتاب دوم: روانشناسی خودانگاره، شورآفرین، 

 ۱۳۸۹ی قدرت، شورآفرین، کتاب سوم: نظریه

 ۱۳۸۹ها، شورآفرین، ی منشکتاب چهارم: نظریه
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 ۱۳۹۱ی زمان؛ زروان کرانمند، شورآفرین، کتاب پنجم: درباره

 

 ۱۳۹۱کتاب ششم: زبان، زمان، زنان، شورآفرین، 

 

 ۱۳۹۳کتاب هفتم: جام جم زروان، شورآفرین، 

 

 ۱۳۹۷شناسی تاریخ مکان، نشر فکر نو، کتاب هشتم: جامعه
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  ی تاریخ تمدن ایرانیمجموعه

 

 ۱۳۹۱-۱۳۸۹بخش، شورآفرین، رهایی کتاب نخست: کوروش

 ۱۳۸۹ی یونانی، شورآفرین، ی معجزهکتاب دوم: اسطوره

 ۱۳۹۰کتاب سوم: داریوش دادگر، شورآفرین، 

  ۱۳۹۳کتاب چهارم: تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی، شورآفرین، 

 ۱۳۹۸کتاب پنجم: تاریخ نهاد در عصر ساسانی، شورآفرین، 
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 ی تاریخمجموعه

 

 ۱۳۷۹کتاب نخست: سرخ، سپید، سبز: شرحی بر رمانتیسم ایرانی، خورشید، 

 ۱۳۹۴کتاب دوم: گاندی، نشر شورآفرین، 

 ۱۳۹۸کتاب سوم: تاریخ نژادهای ایرانی، مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری، 

 ۱۳۹۸کتاب چهارم: تاریخ اقوام ایرانی در عصر پیشااسالمی، مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری، 

 ۱۳۹۸کتاب پنجم: تاریخ اقوام ایرانی در دوران معاصر، مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری، 

 ۱۳۹۸مظفری، خورشید، کتاب ششم: تاریخ همزمانی؛ عصر 

 ۱۳۹۸جلد(، خورشید،  ۴کتاب هفتم: رام: روزشمار معنادار ایرانی )

 ۱۳۹۸کتاب هشتم: ایران؛ تمدن راهها، خورشید، 
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  شناسی ایرانیی اسطورهمجموعه

 ۱۳۸۹شناسی پهلوانان ایرانی، پازینه، کتاب نخست: اسطوره

 ۱۳۷۹کتاب دوم: رویای دوموزی، خورشید، 

 ۱۳۹۱شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، اسطوره کتاب سوم:
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 ۱۳۹۰ی زلیخا، خورشید، ی یوسف و افسانهکتاب چهارم: اسطوره

 ۱۳۹۲ی آفرینش بابلی، علم، اسطوره پنجم:کتاب 

 ۱۳۹۴های امپدوکلس، خورشید، کتاب ششم: پاالیش

 ۱۳۹۵شناسی ایزدان ایرانی، شورآفرین، کتاب هفتم: اسطوره

 ۱۳۹۸بین، کتاب هشتم:  اودیپ شهریار، خوش
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 روانشناسی و تکامل -ی عصبمجموعه

  ۱۳۷۷کتاب نخست: کلبدشناسی آگاهی، خورشید، 

 ۱۳۷۷افزایی، خورشید، ی همکتاب دوم: رساله

 ۱۳۸۵سرا، کتاب سوم: مغز خفته، اندیشه

 ۱۳۸۵سرا، شناسی جوک و خنده، اندیشهکتاب چهارم: جامعه

 ۱۳۹۱شناسی لذت، خورشید، کتاب پنجم: عصب

 ۱۳۹۴نا،کتاب ششم: فرگشت انسان، بی

  ۱۳۹۵شناسی تا تکامل، خورشید،گرایی: از عصبکتاب هفتم: همجنس
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 ی داستان، رمان و شعرمجموعه

 

  ۱۳۷۹کتاب نخست: ماردوش، خورشید، 

 ۱۳۸۱سرا، کتاب دوم: جنگجو، اندیشه

 ۱۳۸۳شورآفرین،  -کتاب سوم: سوشیانس، تمدن

 ۱۳۸۶شید، کتاب چهارم: جام جمشید، خور

 ۱۳۸۷کتاب پنجم: حکیم فارابی، خورشید، 

 ۱۳۸۹کتاب ششم: راه جنگجو، شورآفرین، 

 ۱۳۹۱کتاب هفتم: نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، 

 ۱۳۹۳نا، کتاب هشتم: دازیمدا، بی

 ۱۳۹۵کتاب نهم: فرشگرد، خورشید، 

 ۱۳۹۵کتاب دهم: جم، شورآفرین، 
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 ۱۳۹۵بین، کتاب یازدهم: زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خوش

 ۱۳۹۵بین، کتاب دوازدهم: گرشاد؛ مجموعه داستان کوتاه طنز، خوش

 تخیلی،-ی داستان کوتاه علمیتاب سیزدهم: آرمانشهر؛ مجموعهک

 ۱۳۹۸بین، خوش

 ۱۳۹۸کتاب چهاردهم: هشت سرنوشت بهرام، خورشید، 
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  ی راهبردهای زروانیمجموعه

 

 ۱۳۸۵سرا، کتاب نخست: خالقیت، اندیشه

 

 ۱۳۹۲کتاب دوم: کارگاه مناظره، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 

 ۱۳۹۵نامک، شورآفرین، کتاب سوم: بازی

 

 

 



181 

 

 ی ادبیاتمجموعه

 ۱۳۹۴الشعرای بهار، خورشید و شورآفرین،کتاب نخست: ملک

 ۱۳۹۴کتاب دوم: نیمایوشیج، خورشید و شورآفرین ، 

 ۱۳۹۵کتاب سوم: پروین، سیمین، فروغ، خورشید و شورآفرین،

 ۱۳۹۵خورشید و شورآفرین ،  کتاب چهارم: الهوتی و شاعران انقالبی،

  ۱۳۹۵کتاب پنجم: خویشتنِ پارسی، خورشید، 

 ۱۳۹۵نامه، خورشید، کتاب ششم: عشاک

 ۱۳۹۸جلد(،  ۲اختر؛ گلچین شعر پارسی )کتاب هفتم: تپ
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 ی تاریخ هنرمجموعه

 

 ۱۳۹۷کتاب نخست: رمزشناسی دست و انگشت در ایران، خورشید، 

 ۱۳۹۸کتاب دوم: نقاشی دو دشمن، خورشید، 

 ۱۳۹۸کتاب سوم: تاریخ هنرایرانی: عصر پیشاتاریخی، خورشید، 

 ۱۳۹۸کتاب چهارم: تاریخ هنر ایرانی: عصر برنز، خورشید، 
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 های سفرنامهمجموعه

 

 ۱۳۸۸ی سغد و خوارزم، خورشید، کتاب نخست: سفرنامه

 ۱۳۸۹ی چین و ماچین، خورشید، کتناب دوم: سفرنامه

 ۱۳۹۷ی ختا و ختن، خورشید، کتاب سوم: سفرنامه

 ۱۳۹۷پترزبورگ، خورشید،ی مسکو و سنکتاب چهارم: سفرنامه

 ۱۳۹۸ی هند شمالی، خورشید، کتاب پنجم: سفرنامه

 کتابهای دیگر

 ۱۳۸۲کتاب نخست: نام شناخت، خورشید، 

 ی سیستمهای پیچیده در مدلسازی کتاب دوم: کاربرد نظریه

 ۱۳۸۴تغییرات فرهنگی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 ۱۳۹۵نامه: جلد نخست، خورشید، کتاب سوم: رخ

 ۱۳۹۸جلد(، خورشید،  ۳کتاب چهارم: گفتگوهای منِ پارسی )
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 هامجموعه مقاله

 ۱۳۹۵ی زروان، خورشید، جلد نخست: نظریه

  ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد دوم: جامعه

 ۱۳۹۵جلد سوم: تاریخ، خورشید، 

 ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد چهارم: اسطوره

 ۱۳۹۵جلد پنجم: ادبیات، خورشید، 

 ۱۳۹۵جلد ششم: روانشناسی، خورشید، 

 ۱۳۹۵جلد هفتم: فلسفه، خورشید، 

 ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد هشتم: زیست

 ۱۳۹۵جلد نهم: آموزش و پرورش، خورشید، 
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