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واسطة شکوه گذشته و  به. آورد چشم ايرانيان مي بهرا اشک , صحبت دربارة هندوستان
در ايران حتّي , نگرد سين ميحديدة ت بههندوستان  آينده هر ايراني همواره به بهاميد 

اين  کنم حتماً به پيشنهاد مي ,ايد ايران سفر نکرده اگر هرگز به. مسلمانان متفاوت هستد
  .باشيدنيز آماده تعجب و شگفتي کنيد و  کشور سفر

 ميليوني ۷۰تهران شهري است بسيار بزرگ که بيش از دوازده ميليون از جمعيت 
ة شگفتي رسد که ظرف دو دهة رشد و توسع نظر مي  جاي داده و بهخود ايران را در

اند و ترافيک و آلودگي هوا  برجهاي بلند داده هيافته است ويالهاي بزرگ جاي خود را ب
دقت ها  ها و حرکت اتوموبيل ها و کوچه  در نگهداري خيابان.باشددهلي شايد بيش از 

حفظ اسالم و انقالب . شود شود و هرگز ازدحام بيش از حد ديده نمي صرف مي
رس نيز دهاي  تمام مراسم و حتّي کالس. شود اسالمي ايران در همه جا مشاهده مي

 اما ,پوشند اگرچه بيشتر مردان کت و شلوار غربي مي. شود آغاز ميو نام خدا نيايش  با
تصوير رهبر فقيد . جويند از کراوات که نشانة مسيحيت و غرب است دوري مي

ها و ادارت و  جمهوري اسالمي ايران و جانشين وي در همة مراکز عمومي ساختمان
لب تهران کليساي بسيار زيبايي براي جمعيت مسيحيان اما در ق. شود مدارس ديده مي

 .پوشند  غالباً چادر مي,ثروتمند تا فقير , همة بانوان ايراني از جوان تا پير.وجود دارد
                                                   

  .نو دهلي,  تاريخ در دانشگاه جواهرلعل نهرواستاد  ∗
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دهند و از  پوشي و آرايش اهميت مي شيک در جامعة امروز بانوان ايراني بهاگرچه 
 از ,ن در همه جا حضور دارندزنا. کنند روسري مانند و شلوار مد روز استفاده مي

تنهايي و  رستوران گرفته تا پشت اتوموبيل و رانندگي و به, بازار, مدارس, ادارات دولتي
 جوان دست در هاي زوج. شود گاهي ديده مي, با مردان و يا بدون مرد, يا در گروه

, رزشيهاي و زنان درکنار مردان در استاديوم. زنند روها قدم مي دست يکديگر در پياده
  .پردازند  ورزشي ميهاي تشويق تيم به

, ترند  اما جذّاب,هرچند کوچکتر از تهران هستند, شهرهاي شيراز و اصفهان
ت محيط و بازارها نظاف. رگ و پهن و ترافيک و آلودگي هوا کهتر استها بز خيابان
ماً که تما) رهمسجد امام خميني(مسجد با شکوه قرن هفدهم . انگيز و جالب است شگفت

ه کردشهري معروف و مهم در تاريخ تبديل  اصفهان را به, با کاشي آبي پوشيده شده
. استايران  مرکز هنري , نگارگري وخاطر هنرهاي سنّتي بهاين شهر همچنين . است

راحتي هنرمندان با ذوق را هنگام طراحي و نگارگري در بازارهاي  تواند به هرکس مي
  .زني باشد بايستي شخص داراي مهارت در چانه ي خريد مياما برا. اصفهان مشاهده کند

الدين سعدي و  شيخ مصلح, هان دو اديب و شاعر پرآوازة جآرامگاهشهر شيراز 
شکوه  هاي با خوبي قدر اين دو را شناخته و آرامگاه شيراز به. حافظ شيرازي است

اسم موالنا  در شيراز چهارراهي نيز به. ساخته استشهر برايشان در دوگوشه اين 
  .الکالم آزاد نامگذاري شده استوبا

باستاني تخت  وجود منطقة ,افزايد اهميت شهر شيراز مي موضوع ديگري که به
  .ها قبل از اسالم ساخته شده است جمشيد در پنجاه کيلومتري اين شهر است که قرن

ظيم گذاري ع سرمايه, نکتة قابل توجه دربارة جمهوري اسالمي و دستاوردهاي آن
  .در سيستم آموزشي مدرن درکنار ساير تحوالت اجتماعي ايران است

با دانشجوياني از يک قشر خاص اگر در گذشتة دور تنها چند دانشگاه محدود 
آمريکايي رفتند و گروه زيادي از  نشجوياني که بهاجتماعي وجود داشت و يا اندک دا

اما امروزه چنين . شدند کار گرفته مي جوانان که با سطح متوسط آموزشي در جامعه به
تنهايي هشت دانشگاه بزرگ دارد در بسياري از شهرهاي کوچک و  تهران به. نيست

شده و بسيار  طراحي خوبي هاي ايران نه تنها به بزرگ نيز دانشگاه وجود دارد دانشگاه
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در شيراز چهارراهي نيز 
الکالم آزاد وبااسم موالنا  به

 .نامگذاري شده است

اي کامپيوتر و اينترنت براي استفادة  نيز هستند بلکه هريک تعداد قابل مالحظه
 کامپيوتر ۱۵۰در دانشگاه تهران در يک سالن بسيار بزرگ تعدا . دانشجويان دارند

ها و هرجايي  ها و مراکز دانشگاه عالوه بر آن در تمام اتاق. اختيار دانشجويان است در
 سيستم آموزشي .کامپيوتر وجود دارد, ت بودهکه ضرور
 ةدارد و همحمايت دولت جريان  ايران با

علوم انساني و طبيعي مهندسي و هاي  رشته
  .گيرد را دربرمي… پزشکي و

هايي که در تهران و ساير  در تمام دانشگاه
شهرها بازديد کردم همه از رئيس دانشگاه تا 

 .کردند شگاهي بين ايران و هند ابراز اميدواري ميهاي دان تر براي همکاري اعضاي پايين
ها با دانشگاه جواهرلعل نهرو مورد تأکيد  هاي مشترک آن دانشگاه خصوصاً همکاري

 ت تبادالةباررهنگامي که من د,  رئيس دانشگاه بسيار زيباي شهيد بهشتي.گرفت قرار مي
 گفت آرزويش  بسيار استقبال کرد و,هاي فارسي و سانسکريت صحبت کردم زبان

همکاري و تبادل  يا باؤاين ر. سانسکريت در دانشگاه شهيد بهشتي استتدريس زبان 
 ةتدريس فرهنگ و فلسف ايشان همچنين نسبت به .تبديل شودحقيقت   بهدتوان استاد مي

  .هند در اين دانشگاه ابراز عالقه نمود
تخت جمشيد در . طرق مختلف در ايران حفظ کردم من احترام هندوستان را به

دوست و همراه , هاي اين منطقه باستاني خيره شده بودم ويرانه هنگامي که مدهوشانه به
کسي که دکتري رشتة تاريخ از دانشگاه جواهرلعل , کريم نجفي, ام در اين سفر هميشگي

در , ها در تهران دانشگاه, همراه يک همراه رسمي از دانشگاه تربيت مدرس نهرو دارد به
اشاره کردند که من , جا حضور داشتند جمع کثيري از دانشجويان که در آنگفتگو با 

ند نک ها اطرافم را احاطه که همة آن همين کافي بود .پروفسور تاريخ از کشور هند هستم
بيش از يک ساعت . ندوول ششغگرفتن امضا از من م هاي دسته جمعي و به و عکس

 در زندگي احساس کردم راي اولين بام و بروها جدا ش توانستم از آن اتطول کشيد 
  . اما کوچک هستم,اي مشهور چهره
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وضعيت  نگاهي منتقدانه به با» اسالم در تاريخ هند«در سه سخنراني خود دربارة 
, هاي متمايز مسلمان ستودن برخي از چهره اسالم در هند و تعصّبات ديني و همچنين با

ي انتظار داشتم که جو. ناسمود را بشکه مخاطبان خ بدون آن, صحبت کردم
چه در مقابل من رخ داد تحسين و تشويق  سازم اما آن آميز بر عليه خود مي خشنونت

  .حاضران بود
هرچند شيعه در اسالم داراي يک اختالف عقيدة تاريخي است که از آشکارسازي 

 و نشدرنجش آنان باعث هرگز لذا انتقادات دوستانة من . خود همواره رنج برده است
  .خاطراتي خوش از ايران بازگشتم من با

  


