درﺳﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻫﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان آﻣﻮﺧﺖ
ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﻬﺒﺎزی
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺎدداﺷﺖ روز در روزﻧﺎﻣﻪ ﮐـﺎر و ﮐـﺎرﮔﺮ،
دوﺷــﻨﺒﻪ  28ﺧــﺮداد  ،1375ص  2و ﺳــﻪﺷــﻨﺒﻪ  29ﺧــﺮداد 1375
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ،در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ اﺧﺒـﺎر ﺗﻠﻮﯾﺰﯾـﻮن ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ رﯾﺎﺳـﺖ ﻣﺤﺘـﺮم ﺟﻤﻬـﻮری در
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻫﻨﺪ رادﯾﺪم .آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ،و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﯿﻨﻨـﺪﮔﺎن ،ﺟﺎﻟـﺐ ﺑـﻮد
ﻧﻤﺎی ﺳﺎده ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﻣﯿﺰﻫﺎ و ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻓﺮﺳﻮده و ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ و ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﻨﮑﻪﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ در
ﻏﯿﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺪرن و ﺷﯿﮏ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒـﻮع ﻫـﻮا ﻣـﯽﭼﺮﺧﯿﺪﻧـﺪ .و ﻧﻤـﯽداﻧـﻢ ﭼـﺮا،
ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ،اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه ﺳﺎده وﻟﯽ ﮔﯿﺮا را ﺑﺎ وﺿﻊ دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدم.
ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻨﺪ را ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﮔﺎه اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﻮی ذوقﻣـﺎن ﻣـﯽزﻧـﺪ! دو ﺳـﻪ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺳﻔﺮی ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﮐﻨﺎر آﻗﺎﯾﯽ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐـﻪ
ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺮای ﮔﺬران ﺗﻌﻄـﯿﻼت ﻧـﻮروزی ﺑـﻪ ﺳـﺌﻮل و ﺑﻤﺌﺜـﯽ
رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺷﻐﻠﺶ را ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎر ﺑﻮﻟﺪوزر و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد و ﻫﺮﺳـﺎﻟﻪ
ﯾﮑﯽ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺮج ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﺎم ﻋﯿﺪ را در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ .ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ در
ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺑﻮده و ﺧﺎﻃﺮه ﺧﻮش آن را ﻫﻨﻮز در ﺳﯿﻨﻪ داﺷﺖ .ﻧﻈﺮش را درﺑﺎره ﻫﻨﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪم.
از ﺳﻔﺮ ﺑﻤﺒﺌﯽ ﻧﺎﻟﯿﺪ و ﻟﻌﻨﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺑﺮ دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺳـﻔﺮ ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﮐـﺮده ﺑـﻮد.
ن ﺷـﯿﮏ“
ﮔﻔﺖ> :ﭘﻮﻟﻢ را ﺑﺎﺧﺘﻢ و ﻟﺬﺗﯽ ﻧﺒﺮدم!< ﺑـﻪ راﺳـﺘﯽ ﻧﯿـﺰ ،ﺑـﺮای او ﮐـﻪ در ”ﺗﻬـﺮا ِ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و زرق و ﺑﺮق ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎ را دﯾﺪه؛ ﺑﻤﺒﺌـﯽ ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ ”ﺳـﺎده“ و
ﻓﺎﻗﺪ ”ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ“ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﺮد!
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ﻫﻨﺪ ﻫﻢ ﺳﺎده اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻐﺮﻧﺞ ،ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ .ﮐﺴـﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ”دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ“ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ آن را در ﻫﻨﺪ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﯿﺎﺑﻨـﺪ! ﺗﺮدﯾـﺪی ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗـﺮﯾﻦ ﮐﺸـﻮر ”ﺟﻬـﺎن ﺳـﻮم“ اﺳـﺖ؛ اﮔـﺮ ﻣـﻼک ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ را زرق و
ﺑﺮقﻫﺎی ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺗﺎﯾﻮان و دِوو و ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺟﻨـﺮال ﻣﻮﺗـﻮرز و
ﻓﻮرد ﻧﺪاﻧﯿﻢ!
در ﻫﻨﺪ از اﻧﻮاع ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﻧﺘﺎژ اروﭘﺎﯾﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻨـﺪ درﻫـﺎی ﺧـﻮد را ﺑـﺎ
ﺳﻤﺎﺟﺖ ﺑﻪ روی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺑﺴﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ ﭘﺮداﺧـﺖ .اﯾـﻦ
اﻣﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﺑـﻪ دوران ﭘـﺲ از اﺳـﺘﻘﻼل ﻧﯿﺴـﺖ .ﺣﺘـﯽ در دوره اﺳـﺘﻌﻤﺎری ،ﺑﺴـﯿﺎری از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻫﻨﺪی -ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻌﻤﺎر اروﭘـﺎﯾﯽ و ﺑـﻪاﺻـﻄﻼح
”ﮐﻤﭙﺮداور“ ﺑﻮدﻧﺪ -ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻮﺿﻊ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺮاﺑﺮﺣﻘﻮق ﺑﻪ ”ﺻﺎﺣﺒﺎن“ اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ؛ و اﯾﻦ راز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﺎن در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﺟﻤﺸﯿﺪﺟﯽ ﻧﻮﺷﯿﺮوان ﺟﯽ ﺗﺎﺗﺎ ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕـﺬار ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﻋﻈـﯿﻢ ﺗﺎﺗـﺎ ،در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ
دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﭘﺮوژه اﺣﺪاث راه آﻫﻦ ﺳﺮاﺳﺮی ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن را ﭘﯿﺶ ﮐﺸـﯿﺪ ﮐـﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ارﺗﺶ اﻧﮕﻠﯿﺲ را از ﺷﺮق و ﻣﺮﮐﺰ آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ و ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮐﻨـﺪ.
ﺳِﺮﻓﺮﯾﺪرﯾﮏ اﭘﮑﻮت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،رﺋﯿﺲ راهآﻫﻦ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﻣـﺎﺟﺮا را ﺷـﻨﯿﺪ و ﺑـﺎ ﺗﺤﻘﯿـﺮ و
ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮔﻔﺖ> :آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻂآﻫﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺴﺎزﻧﺪ؟ ﻋﺠﺐ! ﻣﻦ ﻗـﻮل
ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﺎوﻧﺪ ﺧﻂ آﻫﻨﯽ را ﮐﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑﺴـﺎزﻧﺪ ﺑﺨـﻮرم!< ﮐﻤﭙـﺎﻧﯽ ﺗﺎﺗـﺎ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻬﺰای
اﭘﮑﻮت وﻗﻌﯽ ﻧﻨﻬﺎد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ  2400ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧـﻂ آﻫـﻦ ﺑـﻪ
دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ .اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﺗﺎﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺣﺪی ﺑـﻮد
ﮐﻪ ﻟﺮد ﭼﻠﻤﺴﻔﻮرد ،ﻧﺎﯾﺐاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،در ﺳﺎل  1919ﮔﻔﺖ> :ﺗﺼـﻮر ﭘﯿـﺮوزی ﮐـﻪ
ارﺗﺶ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺟﻨﮓ در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ و ﺣﺘﯽ ﻣﺼﺮ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺷﺮق آﻓﺮﯾﻘـﺎ
ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺎﺗﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ <.ﺑﯽﺷـﮏ ،ﮐﻤﭙـﺎﻧﯽ ﺗﺎﺗـﺎ ﺑـﻪ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺳﺘﻌﻤﺎری اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧـﺪﻣﺖ را ﮐـﺮد وﻟـﯽ در ﻋـﯿﻦ ﺣـﺎل ﭘﺎﯾـﻪﻫـﺎی
ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻨﺪ را ﻧﯿﺰ رﯾﺨﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺰرگ ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﺨﺼﯿﺖ داﺷﺖ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺨﺒﮕﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎر در ﻫﻨـﺪ را ﺑـﺎ
ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽﺷﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ و آﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ را در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ :ﻫﻨﺪﯾﺎن
ﻣﻔﺘﺨﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﭼﻨﮓ زدﻧﺪ و ﻣـﺎ در اﺷـﺘﯿﺎق ”ﺗﺠـﺪد اروﭘـﺎﯾﯽ“ ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد دﺳﺖاﻧﺪازی ﮐﺮدﯾﻢ و در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ از ﺧﻮد ﺧﻠﻊ ﻟﺒﺎس ﻧﻤﻮدﯾﻢ!
ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫﻨﺪ ﻧﺴﻠﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺰرگ دارای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺖ
و در ﻫﻨﺪ ﻧﺴﻠﯽ از ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻮﯾـﺖ و ﺳـﻨﻦ ﻣﻠـﯽ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓـﺖ و ﺑﻤﺒﺌـﯽ
دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﭘﺲ از ﻟﻨﺪن ،ﺷﺪ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺗﺠـﺎری آﺳـﯿﺎ .و
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ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری ﻣﻬﻤﯽ ﭼﻮن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﻨـﺎم ﮐﻤﭙـﺎﻧﯽ
ﻫﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد ،ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﺷﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ”ﮐﻤﭙﺮادور“ ﻣـﺎ ﭼﯿـﺰی ﻣﺎﻧـﺪ در ﺣـﺪ
ﮐﺎرﭼﺎقﮐﻦﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻮع ﭘﺮﻧﺲ ارﻓﻊاﻟﺪوﻟﻪ ﻣﻮﻧﺎﮐﻮﻧﺸﯿﻦ! ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻌﻤﺎر
در ﻫﻨﺪ واﻗﻌ ًﺎ ”ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار“ ﺷﺪ و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﺴﺘﻔﺮﻧﮓ ﻣﺎ دﻻل ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ! اﺧـﻼف ﺟﻤﺸـﯿﺪﺟﯽ
ﺗﺎﺗﺎﻫﺎ اﻣﺮوزه در ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﻣـﯽﺗﺎزﻧـﺪ و اﺧـﻼف ﻣﻌـﯿﻦاﻟﺘﺠـﺎر ﺑﻮﺷـﻬﺮیﻫـﺎی ﻣـﺎ در
ﻗﻤﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و در ﭘﺎی ﻣﻨﻘﻞ ﺗﺮﯾﺎک ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﻼل ،ﻫﻨﺪ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن ﺟﻮاﻫﺮ ﻟﻌﻞ ﻧﻬﺮو ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﺮ
داﻧﺶ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ و اﺻـﯿﻞ ﺧـﻮد در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻓﺸـﺎرﻫﺎی ﺷـﺪﯾﺪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻏﺮﺑـﯽ
ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﺮد و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻠﯽ ﻫﻨﺪ را رﯾﺨﺖ .او ﺑﻪ ﻧﺴـﻞ ﺟﺪﯾـﺪ دوﻟﺘﻤـﺮدان ﻫﻨـﺪ
درس ﺳﺎدهزﯾﺴﺘﯽ و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻇﻮاﻫﺮ و زرق وﺑﺮقﻫﺎ را آﻣﻮﺧﺖ .و ﭼﻨـﯿﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
اﻣﺮوزه در ﻫﻨﺪ ﻫﻤﮕﺎن ،ﺣﺘﯽ دوﻟﺘﻤـﺮدان رده اول ،را در ﮐﺴـﻮﺗﯽ ﺳـﺎده ﻣـﯽﯾـﺎﺑﯿﻢ و در
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺳﺎده و ﮐﻢﻣﺼﺮف ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن .در دﻫﻠﯽ ﻧـﻮ و ﺳـﺎﯾﺮ ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﻫﻨـﺪ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻤﯿﺎب اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻫﺴﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ و دﯾﭙﻠﻤﺎتﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .و ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎتﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿـﺮ ﺟﻬـﺎن ﺳـ ﻮﻣﯽ را
در دﻫﻠﯽ ﺑﺮ ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖﺗﺮﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﻮار ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ! و ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣـﺮوزه
در دﺳﺘﮕﺎه اداری ﻫﻨﺪ ﺗﺠﻤﻞ را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .ﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ آن ،از ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦﻫـﺎی
ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ و ﯾﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ و ﻧﻪ دﺳـﺘﮕﺎه اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ آن ،از ﺳـﺮ ﺗـﺎ ﭘـﺎ ،ﺑـﻪ ﻣـﺎرک
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻣﻔﺘﺨﺮ اﺳﺖ و ﻧﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی آن اﻧﻮاع ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫـﺎی ﺑﻼﻣﺼـﺮف
زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ ﻣﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮان و ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺸﯿﺎن اﺳﺖ.
ﮔﻤﺎن ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺖ .ﺧﯿﺮ! ﺑﯽﺷﮏ ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪان ﻫﻨـﺪ از ﺑـﺰرگﺗـﺮﯾﻦ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان آﺳﯿﺎ و ﺟﻬﺎناﻧﺪ و ﻫﻨﺪ ،ﺑﻪرﻏﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺒﻮه ﺧﻮد ،ﮐﺸﻮری ﻏﻨـﯽ و ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ
اﺳﺖ .ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺎ وﺳﻌﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎک اﯾﺮان ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ را در ﺧـﻮد ﺟـﺎی داده
اﺳﺖ در ﻣﺮز ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ! و ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺳـﺨﺘﯽ،
ﻏﺬا ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﯿﺮ ،ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎده و ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻫﻤﮕـﺎن ﺑـﻪ وﻓـﻮر
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺎر ارزان .و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﻧﻮاع ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻣﻘﻮی .و ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻫﻨـﺪ
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روﭘﯿﻪ ﺻﺮف واردات ﮔﻨﺪم ﻧﻤﯽﮐﻨـﺪ و ﺗﻤـﺎم ﻏﻠـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺧـﻮد را ﺗـﺄﻣﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .و از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﻔـﺖ دارد ﻧـﻪ ﮔـﺎز ،ﺳـﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﯾﮑﺼـﺪ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪ ارزی دارد!
ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻋﺠﯿﺐاﻧﺪ :ﺑﻪ دﻓﺘﺮ دﮐﺘﺮ ﻣﻈﻔﺮ ﻋﺎﻟَﻢ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸـﮕﺎه
ﺟﻮاﻫﺮ ﻟﻌﻞ ﻧﻬﺮو و ﻣﻮرخ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﻨﺪی ،ﻣﯽروﯾﻢ .اﺗﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼـﮏ در ﻃﺒﻘـﻪ
دوم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻬﻨﻪ و ﻓﺮﺳﻮده داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻮاﻫﺮ ﻟﻌﻞ ﻧﻬﺮو ،ﺑﺎ ﯾـﮏ
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ﻣﯿ ـﺰ و ﭼﻨــﺪ ﺻــﻨﺪﻟﯽ ﭼــﻮﺑﯽ ﻣﺴــﺘﻌﻤﻞ و ﮐﻬﻨــﻪ؛ از آنﻫــﺎﯾﯽ ﮐ ـﻪ ﺣﺘ ـﯽ دونﭘﺎﯾ ـﻪﺗــﺮﯾﻦ
ﺑﻮروﮐﺮاتﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از آن ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ .از ﻣﺒﻠﻤـﺎن و دﮐﻮراﺳـﯿﻮن ﺷـﯿﮏ
ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻈﻔﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻣﺮدی ﻣﯿﺎنﺳﺎل ،ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻮاﺿﻊ ،ﻣﺤﺠـﻮب و
ﮐﻤﺮو .و ﺳﭙﺲ دﮐﺘﺮ ﺳﺎﺗﯿﺶ ﺳﺎﺑﺮوال ،اﺳﺘﺎد ﻧﺎﻣﺪار ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ او ﻧﯿـﺰ در اﻧﺴـﺘﯿﺘﻮی
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﺳـﺎﺑﺮوال در ﻗﺒﺎﯾـﻞ آﻓﺮﯾﻘـﺎﯾﯽ و ﻫﻨـﺪی ﮐـﺎر
ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﺮده و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ اﺳﺖ .او ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺠﻮب و ﻣﺘﻮاﺿﻊ اﺳﺖ .و ﻋﺠـﺐ اﯾﻨﮑـﻪ ﻫـﺮ
دو ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻧﺪ و ﻫﺮ دو رﻧﮓ و ﺑﻮی ﻫﻨﺪی دارﻧﺪ ﻧﻪ اروﭘﺎﯾﯽ .ﮔﻮﯾﯽ ﺳـﺎدﮔﯽ ،ﺗﻮاﺿـﻊ و
اﺳﺘﻮاری ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ داﻧﺶ راﺑﻄﻪای دارد.
ﻫﺮ دو اﺻﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨـﺪ؛ زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ ﻧﻮﺳـﺘﺎﻟﮋی ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕـﺎن
ﻫﻨﺪی اﺳﺖ .ﺣﻖ دارﻧﺪ .ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻨﺪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻤﯿﻦ اواﺧـﺮ،
در ﻧﯿﻤﻪ اول ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان زﺑـﺎن رﺳـﻤﯽ ﻫﻨـﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﮐﺮدﻧﺪ .آرﺷﯿﻮ ﻣﻠﯽ ﻫﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻨﺪی و اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺮﺷﺎر
از اﺳﻨﺎد و ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ.
و ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ در ﺑﻄـﻦ داﻧﺸـﮑﺪه ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﺟﺎی دارد ﻧﻪ در داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت! ﻋﻠﺖ را درﯾﺎﻓﺘﻢ :ﻫﻨﺪﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻋﻠـﻢ
ﻋﻘﻠﯽ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ﻧﻪ ﯾﮏ داﻧﺶ ﻧﻘﻠﯽ .ﺳـﻨﺪ ﺑـﺮای ﺗﺤﻠﯿـﻞ اﺳـﺖ .ﺑـﺮای ﻫﻤـﯿﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﻫﻨﺪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮﻧﺪ ﻧﻪ ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی اﺳـﻨﺎد .داﻧـﺶ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن
ﺳﻨﺘﯽ ﻋﻤﯿﻖ دارد .و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺗﯿﺶ ﺳﺎﺑﺮوا ِل ﻣـﺮدمﺷـﻨﺎس را در اﻧﺴـﺘﯿﺘﻮی
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا ﻫﻨﺪﯾﺎن ﻣﯿﺎن ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺗـﺎرﯾﺦ راﺑﻄـﻪای
ﻗﺎﺋﻞاﻧﺪ؟!
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻮاﻫﺮ ﻟﻌﻞ ﻧﻬﺮو ﻣﯽروﯾﻢ :ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﮐﻬﻨﻪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده .ﺑﻪرﻏﻢ ﺳﺎدﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ،ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب را در ﺧﻮد ﺟﺎی
داده و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای اﺳﺖ اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﻫـﺮ ﺣـﻮزه؛ و ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﺎز آن اﺟـﺎزه
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ .اﻧﺒﺎر ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﺳـﺖ! ﻋﺠﯿـﺐﺗـﺮ اﯾـﻦﮐـﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی آن ﭘﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺸﺘﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺎﮐﯽ ﺳـﺎده ﻏـﺮق ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و
ﺗﺤﻘﯿﻖاﻧﺪ .ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :دﺧﺘﺮﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻢ ﺳﻦ ﺑﺎ ﺳﺎری و دﻣﭙﺎﯾﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖ
و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺤﺠﻮب و ﻣﺘﻮاﺿﻊ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ داﻧﺸﺠﻮی دوره ﻓﻮق دﮐﺘﺮای ﻓﯿﺰﯾـﮏ
اﺳﺖ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼـﺮا ﺑـﯽاﺧﺘﯿـﺎر ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻣـﯽﮐـﻨﻢ ﺑـﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺷﯿﮏ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮدﻣﺎن و ﻣﺨـﺰنﻫـﺎی ﮐﺘـﺎﺑﯽ ﮐـﻪ از
ﭼﻨﺪ ده ﻫﺰار ﺟﻠﺪ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرود و ﻗﻠّﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن! ﻫﻨﺪﯾﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖ
ﻣﺒﻬﻮت ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺻﺮف اﺣﺪاث ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﺗﻨﻬـﺎ
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ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،آنﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ،و ﻣـﯽﺧـﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ”ﻣﺪرن“ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ،ﻣﺜﻼ ”ﺗﻤﺪن“ ،ﻫﻢ ﺑﺴـﺎزﯾﻢ! اﺣﺴـﺎس
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﮐﺎر دارﻧﺪ و در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ .آﻧﻬﺎ ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑـﺎ زﺣﻤـﺖ
ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﻣﯽآورﻧﺪ ﺻﺮف ﮐﺘﺎب و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن .ﻻﺑﺪ ﺑـﺮای ﺗﻬﯿـﻪ
اﯾﻦ ﭘﻮل زﺣﻤﺘﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪهاﯾﻢ؟
در ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی داﻧﺸﺠﻮی اﯾﺮاﻧـﯽ دورهﻫـﺎی دﮐﺘـﺮای ﻋﻠـﻮم ﺳﯿﺎﺳـﯽ آﺷـﻨﺎ ﺷـﺪم.
درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را درﺑﺎره ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﻨﺪ از اﺳﻨﺎد
اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻧﺪﯾﺪم ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ از اﺳﻨﺎد ﻏﻨـﯽ ﻫﻨـﺪی درﺑـﺎره ﮔـﺮهﮔـﺎهﻫـﺎی
ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼً در ﻣﻮﺿﻮع >ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـﺎ و اﯾـﺮان<
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .و ﺑﺎز ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم.
ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻔـﺎﺧﺮ ﺧﻮدﻣـﺎن ﺑـﻪ ﻇـﺎﻫﺮ را ﻟﻤـﺲ ﮐﻨـﯿﻢ .واﻗﻌـ ًﺎ در
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی دﻫﻠﯽ ﻧﻮ و ﺑﻤﺒﺌﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑـﺎﻧﻮان آراﺳـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻟﺒـﺎسﻫـﺎی ﺷـﯿﮏ و
ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ دﯾﺪ .ﮔـﻮﯾﯽ ﺗﻬـﺮان ﻣـﺪرنﺗـﺮﯾﻦ ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﺟﻬـﺎن اﺳـﺖ و دﻫﻠـﯽ روﺳـﺘﺎﯾﯽ
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ دور از ﺗﻤﺪن! ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻟﻨﺪن ،ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﻣﺸـﺠﺮ ﺧـﻮد و
اﺳﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺮﮐﺐ ﻣﺮدم و ﺣﺘﯽ ﭘﻠﯿﺲ آن اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺷـﻬﺮ ”روﺳـﺘﺎﯾﯽ“ اﺳـﺖ و
ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎ اﻧﺒﻮه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ! ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ آن
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻢ :ﺷﺸﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،در ﻗـﺮن ﻧﻬـﻢ ﻫﺠـﺮی ،ﻋﺒـﺪاﻟﺮزاق ﺳـﻤﺮﻗﻨﺪی در ﻣﻄﻠـﻊ
اﻟﺴﻌﺪﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻫﻨﺪﯾﺎن و ﻋﺮاﻗﯿﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺮان ﺧﻮدﻣـﺎن ،را در ﮐﻼﻣـﯽ ﮐﻮﺗـﺎه
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .او درﺑﺎره ﻣﺮدم ﺑﻨﺪر ﺳﻮرت ،ﮐﻪ در ﻣﺮز دو ﺣـﻮزه اﯾﺮاﻧـﯽ و ﻫﻨـﺪی
اﺳـﺖ و ﻻﺟـﺮم آﻣﯿـﺰهای از ﻫـﺮ دو ،ﻣـﯽﻧﻮﯾﺴــﺪ :ﻣﺮدﻣـﺎن اﯾـﻦ ﺷـﻬﺮ از ﺗﻤﻠـﻖ ﻋﺮاﻗﯿـﺎن
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و از ﺗﻌﻤﻖ ﻫﻨﺪﯾﺎن .در ﮐـﻼم او واژه ”ﺗﻤﻠـﻖ“ ﻓﻘـﻂ ﭼﺎﭘﻠﻮﺳـﯽ و دﮔﺮﺳـﺘﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺗﻔﺎﺧﺮ و ﺗﻤﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ﭘﺪﯾـﺪهای ﺑـﻪﻧـﺎم
”رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻗﻮﻣﯽ“ ﺑﺎور داﺷﺖ؟ ﺑﺪون ﺷﮏ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ،ﻫﻢ ﻣﺜﺒﺖ و ﻫﻢ ﻣﻨﻔﯽ ،ﮐـﻪ
رﯾﺸﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد .از آﻧﭽﻪ ﮐـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ”رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ ﻗـﻮﻣﯽ“
ﻣﺎﺳﺖ ،ﻣﻦ ”ﺗﻤﻠﻖ“ را اﺳﺎس ﻧﻤﯽداﻧﻢ و رﯾﺸﻪ را در ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣـﯽﺟـﻮﯾﻢ؛ زﯾـﺮا در
ﮐﻨﺎر آن ”ﺗﻤﻠﻖ“ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ”ﺳﺎدﮔﯽ“ و ”ﺗﻌﻤﻖ“ را در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧـﻮد ﻓـﺮاوان و
رﯾﺸﻪدار ﻣﯽداﻧﻢ .دﺷﻮاری در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ دو ﺳﺪه اﺧﯿﺮ دوﻟﺘﻤﺮدان ﻣﺎ ﺑـﻪ اوﻟـﯽ
ﻣﯿﺪان دادهاﻧﺪ و از دوﻣﯽ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ .ﭼﺮای اﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ را ﺑﺎﯾـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ و در راه رﻓـﻊ آن
ﮐﻮﺷﯿﺪ.
ﻧﻬﺮو در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳـﺖ .ﺧﺎﻧـﻪ ﻧﻬـﺮو را ،ﮐـﻪ اﻣـﺮوز ﻣـﻮزه اﺳـﺖ،
ﻞ ﺗﻨﺎﺳـﺐ را ﺑـﺎ
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ :ﺧﺎﻧﻪای ﺳﺎده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﺣﺪ ﮐﻔﺎﯾـﺖ ﺟـﺎدار ﮐـﻪ ﺣـﺪاﻗ ِ
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زﻧﺪﮔﯽ رﺋﯿﺲ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑـﺰرگ و ﭘﻬﻨـﺎور داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﭼﯿـﺰی ﭘـﺎﺋﯿﻦﺗـﺮ از ﺑﺮﺧـﯽ از
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان .و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ :اﺗﺎقﻫﺎ و ﺣﺘﯽ راﻫﺮوﻫـﺎ ﻣﻤﻠـﻮ از ﮐﺘـﺎب
اﺳﺖ؛ و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ روﺷﻦ اﺳـﺖ اﻧﮕﯿـﺰه ”ﺗﻤﻠـﻖ“ ،ﺑـﻪ ﺗﻌﺒﯿـﺮ ﻋﺒـﺪاﻟﺮزاق
ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ،در ﮐﺎر ﻧﺒﻮده .ﻫﻤﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺮو ،ﺣﺘﯽ در اوج ﻗـﺪرت و اﺷـﺘﻐﺎل
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺎ آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻬﺮو ﻫﻢ رﻫﺒﺮ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺑـﺰرگ آﺳـﯿﺎﯾﯽ ﺑـﻮد و
ﻫﻢ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮان و ﮐﺘﺎبﻧﻮﯾﺲ؛ و ﺗﺎ واﭘﺴﯿﻦ دم زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪ .آﺛﺎر او ،ﭼﻮن ﮐﺸﻒ ﻫﻨﺪ
و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن ،ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ داﻧﺶ ﻋﻤﯿﻖ اوﺳﺖ و ﻫﻢ ﻧﻤﺎد ﺗﻮاﺿﻊ و ﺳﺎدﮔﯽ او.
ﻧﻬﺮو ﺳﺎده زﯾﺴﺖ و ﺳﺎده ﻣﺮد و از ﺧﻮد ﻣﯿﺮاﺛﯽ را ﺑﺮﺟﺎی ﻧﻬﺎد ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ دﻧﯿـﺎی
ﻋﺠﯿﺒﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎﺳﺖ.

