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  ♦هندوستاني که من ديدم
  ) هندةسفرنام(

  د علي ميرشريفيسي: نوشته
  ∗جو منيره شريعت: گزارش

 ةي باستان همواره توجها عنوان سرزمين عجايب در شرق آسيا از زمان  بههند
ي باقيمانده از آنان از گذشته تاکنون ها خود جلب کرده که نوشته  بهجهانگردان زيادي را

  .بيانگر اين مطلب است
قين ايراني از زمره کساني هستند که در سال د علي ميرشريفي يکي از محقّآقاي سي

تا هجري  ١٤٢٣ رمضان ٦ آبان، مصادف با ٢١شنبه   شمسي از تاريخ سه١٣٨١
جري قمري با دو هدف تبليغي و ه ١٤٢٣ال  شو٢٧ماه برابر با   دي١١چهارشنبه، 

 ان نموده و خاطرات خود از سفرکشور هندوست  بهتحقيقي سفري پنجاه و يک روزه
 ) هندةسفرنام(ت را تحت عنوان هندوستاني که من ديدم سرزمين هفتاد و دو ملّ به
  .اند رشته تحرير درآورده به

که  نخستين بخش آن. اي ايشان از دو بخش تشکيل يافته است  صفحه٤٢٤سفرنامه 
گزارش سفر تبليغي ماه   بهدهد اختصاص  ميل سفر ايشان را تشکيلبيست و پنج روز او

سرزمين   به که ضمن آن راجعداردرمضان ايشان در بين دانشجويان ايراني در چنديگر 
 اتي نيزاطّالعي مختلف هنديان ها هند، مردم، سيستم آموزشي، اماکن تاريخي و مراسم

  .دهد  ميخوانندگان به
                                                   

 .ش ه ١٣٨٤ل  چاپ او,د علي ميرشريفي، دليل ما، قم، سي هندةسفرنام  ♦

  .پژوهشگر ايراني  ∗
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ديدار مرحله تحقيقاتي و   بهدهد  ميبخش دوم که بخش اعظم کتاب را تشکيل
مراکز علمي سفر ايشان اختصاص يافته که روز بيست و ششم تا پنجاه و يکم را  از

اتي که اطّالعسرزمين، مردم و ساير   بهدربرگرفته است و همانند بخش قبلي راجع
  .باشد  ميهند است  بهمربوط

چاپ رسيده   بهي مذهبي هندها در پايان کتاب نيز تصاويري از اماکن و مراسم
  .است

 هند آقاي ميرشريفي، عالوه بر گزارشي که از سفر خود بيان نموده داراي ةنامسفر
  :سازد، از جمله  مي ممتازها اتي است که آن را از ساير سفرنامهاطّالع
في معر  بهنويسنده ضمن داشتن نثري روان و شيوا، در جاي جاي کتاب خود §

ات اطّالعند جهت کسب م هموضوع پرداخته تا خوانندگان عالق  بهيي مرتبطها کتاب
  . مراجعه نمايندها آن  بهبيشتر

 …ي تاريخي، مذاهب وها تفي اماکن تاريخي، شخصيف ضمن معرنيز مؤلّ §
چه خود  چنان ـاستفاده از منابع در ايران و هند  ات تاريخي دقيقي را که بااطّالع
 امه رادهد و سفرن  ميخوانندگان  بهـ آن اشاره نموده است  بهمهف در مقدمؤلّ
 ةالمعارفي کوچک و منبعي معتبر در زمينةات تاريخي ارائه شده دايراطّالعلحاظ  به

  سرزمين هندةات مفيدي در زميناطّالعاي که خواننده  گونه  به.هند ساخته است
ع ت سياسي، اجتماعي، آموزشي، راه يافتن اسالم و تشيلحاظ جغرافيايي، وضعي به

ار در هند، استقالل و شيوه اداره هند، روابط ايران و در هند، مذاهب در هند، استعم
ين اوليا، الد ي مختلفي چون گاندي، نظامها ت شخصيةهند و نيز زندگينام

 محمدين الد د احمد خان، جاللخسرو دهلوي، سالطين مسلمان هند، سر سي امير
مير حامد د ناصر حسن لکهنوي، العلماء سي اکبر شاه، قاضي نوراهللا شوشتري، شمس

ر آزادانديش معاصر و نيز اماکن تاريخي چون نوي، ابوالکالم آزاد متفکّهحسين لک
 دست  بهي هندها  تاريخي مسجد بابري، اماکن آموزشي و برخي کتابخانهةسابق
  .آورد مي

يي کوتاه از کتاب انتخاب گرديده ها اين سفرنامه بخش  بهجهت آشنايي بيشتر نسبت
  .شود  مياره اشها آن  بهکه در ذيل
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  :آن آمده است  به پرستش گاو و احترامةبار در٧٨ ةدر صفح
مسأله حرمت گاو در طول تاريخ هندوستان بهانه اختالف و نزاع بين مسلمانان ”

 اختالفات مسلمانان و هندوها ةم در بحبوح ١٩٤٦در سال . و هندوان بوده است
يک  انفجار رسده بود، سرحد  به تجزيه و تقسيم هندوستان که اختالفاتةو زمزم

ي يک سبزي فروش مسلمان رفت، ها سبزيروز در کلکته يک گاو ولگرد سر
در اين . گاو زد  بهاي يش ضربهها فروش براي جلوگيري از خوردن سبزي سبزي

هردو گريبان .  لباس فروش هندوي خود مواجه گرديدةهنگام با اعتراض همساي
فروش و گروهي  دفاع از سبزي  بهلماناناي از مس آن گاه عده. يکديگر را گرفتند

آشوب و فتنه بزرگي برپا شد که . حمايت از لباس فروش پرداختند  بهاز هندوان
پس از گاو، مار، بوزينه، . ت سه روز پنج هزار نفر از هردو طرف کشته شددر مد

  راها س است و آني برخي از درختان نزد هندوان مقدتعدادي از پرندگان و حتّ
  .“رستندپ مي

ي ها باره مسجد بابري که تا سالات تاريخي که نويسنده دراطّالعدر بخشي از 
 چنين آمده ١٣٥ ةي ميان مسلمانان و هندوان بود در صفحها مورد نزاع و درگيري اخير
  :است
 در دوران حکومت .م ١٥٢٨ هجري مطابق با ٩٣٥مسجد بابري در سال … ”

دين ظهيرالدمحمآيوديا در نزديکي شهر ةتوري مغول، در منطقس امپرا بابر، مؤس 
منطقه آيوديا . نام وي نامگذاري گرديد  بهريزي شد و اي پايه آباد بر فراز تپه فيض

س بود، از اين رو يک صاحب منصب انگليسي در سال براي هندوها بسيار مقد
شت  اسناد منازل از سرعمد نوةآباد و تهي  فيضة هنگام ثبت احوال منطق.م ١٨٨٥

هندوها بوده، پس از انهدام آن   به يک بتخانه و متعلقکه مکان مسجد بابري قبالً
ت م مالکي ١٩٥٢ دادگاه در سال …اند يش مسجد بابري را ساختهها بر ويرانه
  .“دست گرفت  به مسجد را در اثر اختالفات بين هندوان و مسلمانانةمجموع

سجد را براي عبادت معبد رام  دادگاه حکم بازگشايي م.م ١٩٨٦بعدها در سال 
 چند سال … هند عزاي عمومي اعالم کردندکرد، در پي آن مسلمانان در سراسِر صادر

بعد در ماجراي گذاشتن سنگ بناي معبد هندوها در اين منطقه، ششصد نفر 
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مسجد   به سيصد هزار نفر هندو.م ١٩٩٢در سال . اي کشته شدند اختالفات فرقه در
  “…و آن را تخريب کردندبابري هجوم بردند 

امام   به منسوبقرآن ماجراي ديدار خود از ١٨٣ ةدر جايي ديگر نويسنده در صفح
  :کند  مي را چنين ذکر)ع(علي
 نزد کتابدار ه کتبي رئيس کتابخانةروانه دانشگاه عليگر گشتيم و با اجاز… ”

 را که )ع(منيناميرالمؤ  به منسوبقرآن. کرد و ما داخل شديم او مخزن را باز. رفتيم
 ةاز مجموعه اهدايي مرحوم سبحان اهللا بود آورد، سوره فاتحه و قسمتي از سور

  .“بقره را داشت و بسيار قديمي و کهن بود
  :نويسد  مي نيز١٨٨ ة موالنا ابوالکالم آزاد در صفحة کتابخانةدربار

ظرفيت نزديک دو هزار   بهکتابخانه در دو طبقه و داراي سه سالن بزرگ مطالعه”
اين کتابخانه با ظرفيت بيش از يک ميليون کتاب داراي قريب نهصد . نفر است

داشتن حدود پانزده هزار  ي آن باي خطّها هزار جلد کتاب است و بخش نسخه
ي فارسي، عربي، اردو و سانسکريت يکي از بهترين ها زبان  بهي نفيس خطّةنسخ

  .“آيد  ميارشم  بهي جهاني نسخ خطّها مجموعه
  :گويد  مي جايگاه نماز نزد غيرمسلمانان هند چنينة دربار٢٣٩ ةنويسنده در صفح

 گذارند و کامالً  مينماز خيلي احترام  بهغيره مردم هند، اعم از مسلمان و هندو و”
د خود ي مأموران و خدمه در طي تردحتّ. کنند  ميمراعات حال نمازگزاران را

  .“گذاشتند  نميهيچ وجه پا روي سجاده  بهدند وکر  ميت کامل عبوردقّ با
  :نويسد  مي)ع(امام علي  به ارادت غيرمسلمانانة کتاب نيز دربار٢٨٧ ةو در صفح

ي برخي نام اميرالمؤمنين و فرزندانش ارادت خاصي دارند، حتّ  بههندوها نيز”
  .“گذارند  ميفرزندان خود را علي

ب معتقد است که آمار سرقت و خالفکاري ت در هندوستان نويسنده کتا امنيةدربار
 در ٢٥٢ ةت اقتصادي مردم هند کم است، وي در صفحت و وضعيتعداد جمعي  بهنسبت

  :نويسد  مياين باره چنين
پذيرش اين مطلب براي اينجانب بسيار مشکل بود، بعدها خودم ديدم ديوار ”

صبح   به تاها  شبماً معموال يک متر و يا کمتر است و درهاي آنها نيز عموها خانه
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  پارک شده، ولي احديها باز است و چندين موتور سيکلت نيز داخل حياط
که حضور گسترده پليس و نيروهاي انتظامي مشهود  آن بي!  کاري نداردها آن به

اند که عموم آنان در فکر سرقت و دزدي  اي تربيت شده گونه  بهمردم. باشد
اين پهناوري و با اين   به در اين کشورچرا: اس علي پرسيديم از عب…نيستند

عموم  الًَاو: دهد؟ او فرمود  ميندرت رخ  بهجمعيت زياد و فقر گسترده، دزدي
دست آوردن يک لقمه نان حالل و زندگي   بهمردم هند دنبال کار و کاسبي و

 که نيروهاي دولتي  اگر هم کسي دزدي کند قبل از آنثانياً. آبرومندانه هستند
دستگاه قضايي تحويل دهند خود مردم دزد را بدون   بهدزد بيايند و او راسراغ  به

  .“کند  نميکشند لذا ديگر کسي هوس دزدي  ميمحاکمه
هند هم سخن گفته   بهي مختلف کتاب نويسنده از مهاجرت ايرانيانها در بخش

  : کتاب چنين آمده است٢٩٥ ةاست؛ از جمله در صفح
 استان بنگلور واقع شده و آن مناطق همانند يها روستاي عليپور در دل جنگل«

 دو نفر از شيعيان متمکن و صاحب …مازندران ايران سرسبز و حاصلخيز است
 عليپور که نام ةمنطق  بهنفوذ که گويا در اصل ايراني تبار و از مازندران ايران بودند

ک کنند، آن گاه براي اجراي امور مذهبي خود ي  ميبوده هجرت» کونته بلي«آن 
آورند، بعد شيعيان ايراني   ميعليپور  بهنام شيخ اسداهللا را از حيدآباد  بهنفر روحاني

تبار آن مناطق که عموم آنان از مازندران ايران بودند بدانجا پناه برده و در عليپور 
که هنوز بسياري از ساکنان عليپور فرهنگ  ه اين قابل توجةنکت. شوند  ميساکن

شان نيز همانند  ي تعدادي از آنان چهرهاند و حتّ  کردهمازندراني خود را حفظ
 گويند تا پنجاه سال قبل پيرمردها فارسي صحبت. ستها ي مازندرانيها چهره
  “…اند کرده مي

 آورده ٣٣١ ةف در صفح دولتمردان و مردم و نوع زندگي آنان، مؤلّة رابطةدربار
  :است
ي گاندي هنوز کم و بيش در ها جالب است در اينجا يادآور شوم که اين آموزه”

 نجفي برزگر کريمدوست فاضل جناب آقاي . شود  ميبين دولتمردان هند يافت
 فرهنگ جمهوري اسالمي ايران ةدانشجوي مقطع دکتري تاريخ و از اعضاي خان
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اي که  رفتيم، در کوپه  ميکلکته  بهبار با قطار درجه دو از لکهنو يک: در هند فرمود
 وزراي کابينه راجيو گاندي بود که براي شرکت در کنفرانسيمن بودم يک نفر از 

چرا شما : پرسيدم. ترتيب کارهايش بود رفت، او مشغول تنظيم و  ميکلکته به
  ماالًتر است؛ او قطار از چند جهت مناسب: رويد؟ گفت  نميکلکته  بههواپيما با
 ممکن است خواهيم با مردم کشورمان اظهار همدردي نماييم و تا جايي که مي

  شب را داخل قطارمانند آنان از وسايل عمومي و ساده استفاده کنيم، ثانياً
هتل بروم و يا مزاحم دوستان و   بهبرم، ديگر نيازي نيست تا در کلکته ميسر به

کنفرانس   به از اين فرصت استفاده کرده، کارهايم را راجعآشنايان شوم، ثالثاً
  .“کنم  ميب و منظم و آمادهمرتّ

  :گويد  مي چنين٣٤١ ةنويسنده در بيان فرهنگ مردم هند در صفح
عقايد مذهبي و آداب و رسوم چندين هزار ساله خود پايبندند   بهمردم هندوستان”

اضر نيستند حوجه  هيچ  بهکنند و  ميپيشينه خود افتخار  بهآنان. ورزند  ميو اصرار
برخالف اين . ست بردارنددار آبا و اجدادي خودشان د از فرهنگ باسابقه و ريشه
 فرهنگ منحط غربي را در اين سرزمين تبليغ کردند ها که قريب دو قرن انگليسي

ي غربي ها اکنون نيز شبانه روز متجاوز از شصت کانال تلوزيوني و ماهواره و هم
 فحشا و ة شبانه روز يکسره در حال ترويج و اشاعها اتفاق آن  بهکه اکثر قريب

ار شهرها نيز مملو از تبليغات غربي است، با اين وصف کمتر فسادند و در و ديو
  .“کند  مي اعتناها کسي بدان

ا نکتهام بههاي که با توج  مه، که هدف خود را تحقيق در اشاره نويسنده در مقد
 حضرت جعفر ة جهت تکميل مطالعات دربار، خصوصاً و مراکز علميها کتابخانه

بيان نموده است در پايان کتاب ها  عجايب و شگفتي و مشاهده نزديک سرزمين)ع(ارطي 
ف در تکميل ت مؤلّ ميزان موفقيةاتي درباراطّالعدست آوردن   بهخواننده همچنان منتظر

و ها  و نيز آشنايي بيشتر با کتابخانه)ع(ارتحقيق خود درباره حضرت جعفر طي 
  .باشد ميـ  يابيم  ميستاتي در اين باره داطّالع  به هرچند در طول متنـيشان ها کتاب

  


