
یادداشـــت؛  اســـتـــراتـــــژی وحـــــــدت  
انقالب اسالمی ایران در سال 1357 با آموزه هایی 
همانند ایجاد وحدت و همگرایی میان کشورهای 
اسالمی، تقریب مذاهب اسالمی و تشکیل امت 

واحده به پیروزی رسید...

ســال ۱۹۷۹ میــادی هنــگام پیــروزی انقــاب اســامی، 
ــکا معتقــد  ــور خارجــه آمری ــر ام ــس« وزی »ســایروس ون
ــوج  ــر م ــد ب ــان بای ــظ منافع م ــرای حف ــا ب ــه م ــود ک ب
انقــاب ســوار شــویم و بــا افــراد مایــل بــه غــرب در ایــران 
ارتبــاط برقــرار کنیــم و انقــاب را از دســت مذهبی هایــی 
ــم، امــا در ایــن  ــه مــا اعتمــاد نمی کننــد در بیاوری کــه ب
بیــن »برژینســکی« مشــاور امنیــت ملــی آمریــکا تفکــر 
ــای نظامــی  ــد: جنــگ! کودت دیگــری در ذهــن می پروران

علیــه ایــران!
ــران  ــه ای ــت ب ــام ماموری ــرای انج ــزر ب ــرال های ]۱[. ژن
ــا علیــه  ــه واســطه عوامــل ســلطنتی، کودت ــا ب مــی رود ت
ــا اولیــن  ــران را ســازماندهی کنــد ام انقــاب اســامی ای

ــود. ــه می ش ــت مواج ــا شکس ــکا ب ــی آمری ــدام نظام اق
]۲[. ماه هــا بعــد بــا تســخیر ســفارت آمریــکا در ایــران و 
ایجــاد بحرانــی بــزرگ بــرای ایــن کشــور، گزینــه جدیدی 
ــه  ــاالت متحــده جهــت آزادســازی گروگان هــا ب ــرای ای ب
ــره  ــود مذاک ــران حاضــر ب ــت ای ــود و دول ــده ب وجــود آم
کنــد، امــا برژینســکی فکــر دیگــری در ســر می پرورانــد: 
ــران و  ــه ای ــی علی ــات نظام ــود عملی ــد ب ــگ! او معتق جن
ــرد و  ــد ک ــه خواه ــران را تنبی ــا ای ــازی گروگان ه آزادس
ــادر  ــارک و بن ــر خ ــت جزای ــر داش ــیله درنظ ــن وس بدی

ــد. ــذاری کن ــز مین گ ــران را نی ای
بــا بی تدبیــری و دســت غیــب الهــی در صحــرای طبــس 
و در مرحلــه دوم طــرح نجــات، عملیــات شکســت 
ــران  ــه ای ــوند و ن ــا آزاد می ش ــروگان ه ــه گ ــورد. ن می خ
متنبــه می شــود، بلکــه ایالــت متحــده آمریــکا بابــت ایــن 
تصمیــم نیــز تحقیــر می شــود و دومیــن شکســت آمریــکا 

ــورد. ــم می خ ــران رق ــی در ای ــه نظام در عرص
ــوژه جهــت ســرکوب جمهــوری  ــی ن ــای نظام ]۳[. کودت
ــکا ســومین  ــت آمری ــت ســازمان امنی ــا حمای اســامی ب
عملیــات نظامــی آمریــکا علیــه ایــران اســت، امــا عملیات 

ــو مــی رود و شکســت مکــرر  شــب قبــل از اجــرای آن، ل
ــود. ــه می ش تجرب

ــاز می شــود،  ــران آغ ــه ای ــراق علی ــی ع ــه نظام ]۴[. حمل
ــش  ــا متحدان ــراه ب ــه هم ــی کلم ــای واقع ــکا به معن آمری
بــه حمایــت تســلیحاتی، انســانی و سیاســی دولــت صــدام 
ــس از  ــد. پ ــه می یاب ــد ادام ــن رون ــال ای ــردازد. ۸ س می پ
هشت ســال ایــاالت متحــده بــا مردمــی روبــه رو می شــود 
کــه بــه آمریکاستیزی شــان بیــش از قبــل افــزوده شــده 
ــان کاســه  ــان آش و کاســه هم ــکا آش هم ــرای آمری و ب
اســت و چهارمیــن ناکامــی نظامــی آمریــکا در ایــران نیــز 

ــورد. ــم می خ رق
]۵[. دولــت اســامی عــراق و شــام آرام آرام خلــق 
می شــود و کلینتــون در خاطراتــش تصریــح می کنــد 
آمریــکا داعــش را بــرای کنتــرل منطقــه و ایــران به وجــود 
ــرکوب  ــرای س ــی ب ــرح نظام ــن ط ــش، آخری آورد. داع
ایــران بــود. امــا ایــران نه تنهــا ســرکوب نمی شــود بلکــه 
ــزوده  ــز اف ــه نی ــی اش در منطق ــوذ نظام ــدرت و نف ــه ق ب

می شــود.
ــال  ــه ی ۴۰ س ــد نتیج ــر ش ــه ذک ــی ک ــه ی این های هم
تفکــر آمریکایــِی گزینــه ی نظامــی علیــه ایــران اســت و 
ــه ی  ــه نتیج ــچ گاه ب ــد هی ــی می دانن ــا به خوب آمریکایی ه

دلخــواه خــود نخواهنــد رســید. 
ولــی هنــوز هــم، هم فکــران پرژینســکی در آمریــکا 
ــه ی  ــد گزین ــا می کنن ــانه ها ادع ــد و در رس ــور دارن حض
نظامــی راهــکار موثــری بــرای ســرکوب ایــران اســت. زیرا 
در ایــران نیــز اشــخاصی حضــور دارنــد کــه بــه ایــن بهانه 
از اذهــان ملتــی کــه تاریــخ نمی دانــد و تاریــخ نمی خوانــد، 
بــرای رســیدن بــه منافــع قــدرت ســوء اســتفاده می کنند. 
وگرنــه آن هــا هــم می داننــد ایــن گزینــه بــرای کشــوری 
کــه ثابــت کــرده در حــوزه نظامــی، از تهدیدهــا فرصــت 

ــاز نیســت. ــازد کارس می س

+ با یک دریافت عالی، توپ در اختیار سعید معروف 
ایران؛  حمله ی  خط  در  عمل  ابتکار   + قرارمی گیره/ 
معروف منطقه ی بازی روعوض می کنه/ + امیر غفور 
امتیاز 25 رو می گیره و این دست هم برای ایران... 
در ایـن هفته هـای اخیـر و بعـد از مدت ها، بـه بهانه ی 
والیبـال هـم کـه شـده بـود بـه تماشـای تلویزیـون 
نشسـتم. بـا هر امتیـاز و با هـر بُرِد بچه هـای تیم ملی، 
گل از گلـم می شـکفت و حسـابی کیـف می کـردم. اما 
راسـتش را بخواهید لذت و خوشـحالی اصلی را زمانی 
حـس کـردم که از زبـان گزارشـگر بازی، فقـط و فقط 
اصطاحـات فارسـی والیبـال را شـنیدم. و ایـن تحقق 
تمـام آرزوهـای مـن از رسـانه ملـی بـود. امـا حقیقت 
ایـن اسـت کـه وقتـی از نمایـی دورتـر به قضیـه نگاه 
می کنـم، حس می کنم باید افسـوس خورد و گریسـت 
بـه حـال زبانـی کـه روزی، دامنه ی وسـعتش شـرق و 
غـرب را فـرا می گرفـت و چه ملت ها که بـا همین زبان 
سـخن می گفتنـد و چـه فرهنگ هـا کـه به واسـطه ی 
همیـن زبـان گسـترش پیـدا می کردنـد و بـا این همه، 
امـروز در وطـن و خاک خودش هم غریب اسـت. رهبر 
معظـم انقـاب هم در سـال هـای اخیـر در دیدارهای 
خـود بـا اهل علم و قلـم و اصحاب رسـانه، نگرانی خود 
را نسـبت بـه ایـن موضـوع ابـراز کرده انـد. بـا نگاهـی 
اجمالی بـه روزمرگی هـای کامِی عـوام، کرم خوردگی 
ایـن میـراث مـادری بـه وضـوح به چشـم می خـورد و 
شـاید ایـن سـوال پیش بیاید: چه شـد کـه در کمتر از 
ربع قرن، و با شـدت بسـیار بیشـتری در این چندسـال 
اخیـر، ریـزش واژگان فارسـی در مکالمـات روزمـره و 
حتـی در نوشـتار شـدت گرفـت؟ مـن این جـا نـه در 
مقـام قضـاوت، بلکـه در جایگاه یـک شـهرونِد گریبان 
بـه دنـدان پاره کـرده، از مـرگ تدریجـی یـک میـراث 
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یادداشت؛ مـــا و تـمــــدن اســــالمـی   
سـخن گفتن از تمدن جز با شـناخت دقیق عناصر 
در  تمـدن  نیسـت.  امکان پذیـر  آن  شـکل دهندۀ 
قرن های اخیر به عنوان مفهومی فرامرزی با زیست 

هم فرهنـگ جوامـع معنـا می گـردد.  ..

یادداشـــت؛  داســــــتـــــــان آشــــــنــــــای  
     زنـــــــان الــــجــــــــــــزایــــــر

یادداشت؛  روزگــار فارســـی در هنــد  
اگر به همین دویست واندی سال قبل برگردیم، خواهیم 
دید که مردم پهنه ی وسیعی از آسیا، فارسی را به 

عنوان زبان اصلی یا زبان دوم شان برگزیده بودند...

یادداشت؛  جمجمـه هــــای شــــرطـی   

این روزها اگر کسی ده کالس هم سواد داشته باشد 
در درس تاریخ خوانده که مشروطه چه بود و چه 
کرد. چند وقتی ست مشروطه را در لوله آزمایش 
تا  می کنند  آن ورش  و  این ور  عجیب  و  ریخته اند 

قرائت های مختلف از آن دربیاید.  ..

» همه شما ] امیر خلبان حسین لشگری و جمعی از آزادگان[ رمز مقاومت و ایستادگی هستید. شما نشانه ی 
این حقیقت هستید که رنج ها می گذر و اجرها می ماند.«

این شماره تقدیم می شود به روح بلند شهید امیرخلبان حسین لشگری و شهدای هوا نیروز و آزادگان میهن اسامی
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مـیـــم
حرف مشترک من و ما!

ما و تمدن اسالمی
نگاه فعال به مسیر پنج گانه جمهوری اسالمی )بخش پنجم(

عناصر  دقیق  شناخت  با  جز  تمدن  از  سخن گفتن 
شکل دهندۀ آن امکان پذیر نیست. تمدن در قرن های اخیر 
به عنوان مفهومی فرامرزی با زیست هم فرهنگ جوامع معنا 
وجوه  بر  تأکید  و  فرهنگ  مسألۀ  به  موسع  نگاه  می گردد. 
بنیادین جهان بینی، افق ها و چشم اندازهای کلی، المان های 
و  گوناگونی ها  طرفی  از  هستند.  تمدن  تشکیل دهندۀ 
برای  تهدید  به عنوان  نه تنها  نژادی  و  قومی  تفاوت های 
نمایان گر ظرفیت  بلکه  نمی شوند  تمدن محسوب  تشکیل 
باالی یک فرهنگ و یک مجموعه باور برای »دیگرپذیری« و 

نشان دهندۀ استعداد آن، برای فراگیرشدن است. 
و  آرمانی(  مشترک  )وجوه  اشتراکی  اقتضائات  عاوه بر  اما 
اقتضائات افتراقی )تفاوت های قومی و نژادی( که هردو برای 
شکل گیری تمدن ضروری هستند، عنصر دیگری نیز باید 
وجود داشته باشد و آن عبارت است از »کارآمدی در محیط 
تمدن سازی  برای  کارکردی  زمینۀ  که  مهم  این  محدود«. 
از  شده  استخراج  نظامات  دهد  نشان  تا  عاملی ست  است 
از  مرحله ای  به  اهداف[  و  آرمان ها  ]یعنی  مشترک  وجوه 
نضج رسیده اند که بتوانند قلمروی محدودی را اداره کنند. 
پس از این مرحله و با انعکاس کارآمدی مدیریتی در جامعۀ 
محدود، ساختار یک پارچه ای که ایجاد شده است قابل صدور 
خواهد بود. به بیان دیگر اگر بخواهیم از انقاب تا تمدن را 
در یک عبارت خاصه کنیم می گوییم:  درصورتی که پس از 
خواست عمومی و تغییر بنیادین ساختار حاکمیت )انقاب(، 
کارآمدی نظامات مستخَرج از اصول جهان بینی و آرمان ها 
)نظام سازی( در ورطۀ عمل به اثبات رسید و سازوکارهای 
نظام  کارگزاران  نحوی سامان گرفت که  به  ادارۀ حکومت 
در راستای اهداف نظام کنشگری کنند )دولت سازی(، تودۀ 

مردم به تبعیت از کیش و کنش کارگزاران انقابی، انقابی 
خواهند شد )جامعۀ اسامی( و کارآمدی سیستم در محیط 
محدود تبدیل به الگو خواهدشد، در این شرایط اعمال الگوی 
مختلف،  قلمروهای  و  ساخت ها  در  ایجادشده،  تعمیم پذیِر 
هم گرایی آرمانی به وجود خواهدآورد و این هم گرایی آرمانی 

به هم گرایی ساختاری منتهی خواهدشد )تمدن اسامی(. 
اگر بخواهیم به عنوان این پنج گانه وفادار بمانیم و در قدم 
آخر به »ما«ی ابتدای عنوان خیانت نکنیم، خواهیم گفت: 
در رسیدن به تمدن اسامی دو دسته فعالیت انقابی بردوِش 
دردمندانی ست که زندگی خود را وقف آمدوشدهای زودگذر 

در  تفاوتی  روش  دو  این  اینکه  توضیح  نمی کنند.  سیاسی 
ماهیت با یک دیگر ندارند بلکه تنها در قلمرو متفاوت اند؛ 

اول اینکه )با توجه به مراحل پنجگانۀ تحقق اهداف جمهوری 
اسامی ایران( برای حل معضل دولت اسامی تاش شود و 
با کادرسازی و عمل حرفه ای تشکیاتی، عناصر انقابی را به 
دستگاه کارگزاران نظام تزریق نمود یا با تربیت نیروهای نخبه 
و انقابی به مدیران متخصص جهت داد. در غیر این صورت 
تعبیر »صدور انقاب« هیچ گاه نخواهدتوانست آن گونه که 
باید مؤثر واقع گردد. دوم اینکه برای ایجاد کارآمدی نظام 
اسامی در قلمروهای محدوِد دیگر تاش نمود به این معنا 

که با ایجاد قرارگاه برون مرزی و هدایت ظرفیت های انسانی 
بین المللی، پنج گانۀ انقاب تا تمدن را در بستری دیگر ایجاد 
یافت شوند که  کرد؛ چه بسا مردمی در جغرافیای دیگری 
مراحل دو گانه ای را که طی نموده ایم بسیار سریع تر از ما 
طی نموده و تا پنجمی را هم محقق نمایند و ما هم چنان 

اندرخم یک کوچه باشیم! ۱

۱. قرآن کریم، سوره مبارکۀ مائده، آیۀ شریفۀ ۵۵
پایاِن پنج تّکه

جمجمه های شرطی
این روزها اگر کسی ۱۰ کاس هم سواد داشته باشد در درس 
تاریخ خوانده که مشروطه چه بود و چه کرد. حتی در رسانه ها 
هم دیگر می توان شنید که مشروطه چیست و چه نتایجی از 
آزمایش  لوله  در  را  وقتی ست مشروطه  آن حاصل شد. چند 
قرائت های  تا  می کنند  آن ورش  و  این ور  عجیب  و  ریخته اند 
مختلف از آن دربیاید؛ حال آن که اگر مشروطه چیان می دانستند 
قرار است این گونه تعریف و توصیف شوند، در آن بحبوحه چند 
نفر میرزا بنویس می گماشتند تا بنویسند و البه الی تاریخ گم 
نشود رسالت ها، آرمان ها و خاهایی که به وجود آمد و آن زمان 
نتوانستند حلش کنند و نشستند به این امید اینکه فرزندان شان 
دستی بر آتش ببرند، حال آنکه فرزندانشان حتی نفهمیدند 
مسئله کجاست! نه اینکه این روزها گیر افتاده ایم و فقط حرف 
می زنیم نه، اما عمل مان قد حرف هایمان نیست. بیشتر اینکه 
بلد نیستیم وگرنه جرئتش را داریم، اما حالش را نه. بیماری 
دارد  االن هم  تا  آغاز شد،  زمان مشروطه  در  فرهنگی ای که 
از ما تلفات می گیرد. سال ۱۲۸۵پس از اتحاد روشنفکران با 
روحانیون، فرمان مشروطه امضا شد و ما سعی بر درمان امراض 
و جبران نداشته ها در فرهنِگ سیاسی و اقتصادی و قضایی و 
تربیتی و هنری وارتباطی و... داشتیم؛ آن هم با وام گیری از غرب 
و غربی سازی جامعه. سخنرانی ها و مقاالت متعددی در جامعه 
و نشریات پدیدار شد. مثا حسن تقی زاده نوشت: »باید از فرق 
سر تا نوک پا فرنگی شویم تا مشکات حل شود!« با آوردن 
چهارتا ابزار و ادوات تکنولوژی و تربیت چند تکنسین که ما 
غربی نمی شویم! تعدادی از روحانیون جلوی این تفکر ایستادند 
اما زورشان نرسید و نسل دوم مشروطه بعد از آن همه مقاومت، 
برای پیشرفت میهن عزیزشان آسیب شناسی کردند و معتقد 
بودند که مشکل در ساخت زیرین زندگی، روابط و نظام های 
اجتماعی است. مشکل از نظام آموزشی است؛ از نظام حقوقی 
است؛ از نظام خانواده است؛ از خرده نظام اوقات فراغت و پوشش 
و... است. انگار باید روح جامعه و تمدن مان را دودستی تقدیم 
آقایان می کردیم تا روح غربی با آن همه اهن وتولوپ را جایگزینش 
کنند و بگویند که آقا! هرکسی آنطوری که ما می گوییم نیست، 

عقب افتاده است و اشتباه می کند. این تفکر حاکم شد و این 
وسط  قاجار جای خود را به پهلوی داد. پهلوی که آمد، کانون 
پرورش افکار تاسیس کرد تا میراث مشروطه را مراقبت کرده 
باشد و آن را به بار بنشاند. نه اینکه فقط شاه و عده ای معدود 
خواستار این تغیرات باشند نه، بلکه مردم هم از این راه حمایت 
می کردند و خواستار این رویه بودند. سیمای غرب و پیشرفت 
تکنولوژی آن، به حدی جذاب و مسحورکننده بود که عده ی 
کثیری می خواستند غرب دوم را در ایران بارگزاری کنند. در 
دیگر سو اما اتفاقات متفاوتی در حال رخ دادن بود؛ تغییرات 
سریع در پوسته بیرونی جامعه سبب شده بود هسته هویت 
مردم که یک هویت شیعه ی ایرانی بود نتواند با تغییرات بیرونی 
همگام شود و این ها با هم جور درنمی آمد. جامعه دچار یک 
بیماری هویتی شده بود که در مسیر غربی شدن، هویت شیعه ی 
ایرانی برایش وصله ی ناجور بود. »فرهنگ رجایی« در این باره 
می نویسد: »جامعه و دولت پس از جشن های ۲۵۰۰ ساله کامًا 
در مقابل هم ایستادند. بعد از این مراسم، اوال رسماً اعام شده 
است که ساختار شاهی و سلطنت با اسام در تضاد است و ثانیاً 
رساله های متعددی تالیف و نشر یافته که بدیلی برای حکومت 
شاهی ارائه داده اند. از میان آن ها، »طرح حکومت اسامی« یا 
»اندیشه والیت فقیه« از همه معروف تر و اساس نظام بعد از 
انقاب شد.« در دوگانگی موجود میان فرهنگ مدرن و فرهنگ 
شیعی ایرانی که گاهی یکی بر دیگری غلبه می کند، گاه ما 
تا مرز شبه غربی شدن و گاه به سمت تمدن اسامی-  ایرانی 
می رویم. انقاب اسامی هم با وجود برجستگی هایی که دارد 
هنوز نتوانسته این بحران هویت را به صورت کامل درمان کند. 
زیرا هنوز شاگردان مکتب روشنفکری که در دوره قاچار و پهلوی 
پا به ایران گذاشت، در الیه های مختلف حکومت حضور دارند 
و تفکراتشان سرنوشت مردم جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. 
البته ایدئولوژی انقاب، غرب ستیزی نیست بلکه می گوید من 
می خواهم دنیا و معاش انسان را در کنار آخرت و معنویت در 
زندگی اجتماعی محقق کنم، که به قول روح اهلل خمینی رهبر 
این انقاب، »ما با سینما مخالف نیستیم؛ ما با فحشا مخالفیم.« 
این جمله نشان می دهد این جامعه بالقوه ظرفیت تبادل تمدنی 
و تبادل در الیه ی فرهنگ، در یک مصداقی مثل سینما را دارد؛ 
به شرط آن که نسخه درست برای آن بنویسند و به شرطی که 

درست آن را مدیریت کنند.

دانشگاه امام صادق )علیه السالم(

دانشگاه تهران

یادداشتی از سعید شفیعی؛

یادداشتی از فاطمه صادقی؛
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داستان آشنای زنان الجزایر
تاریـخ  جوامـع نشـان می دهـد کـه حجـاِب زن مسـلمان 
مانـع  و  نبـرده  پـرت  نقطـه ای  و  انـزوا  بـه  را  او  نه تنهـا 
فعالیت هـای اجتماعـی او نبـوده اسـت، بلکـه در اجتمـاع 
حریـم امنـی را بـرای وی ایجـاد کـرده تـا بـا آرامـش بـه 
فعالیـت بپـردازد. حال آنکـه از بین رفتن شـخصیت زن و 
ایجـاد ناامنـی بـرای او، سسـتی بنیـان خانواده، گسـترش 
فسـاد در جامعـه و ضربـه بـه فعالیت هـا و مسـئولیت های 
اجتماعـی از جملـه آثـار مخـرب آزادی غربـی و کم رنـگ 
شـدن حجـاب در جوامـع امـروزی اسـت. در این نوشـتار 
در  فانـون«  »فرانتـس  نوشـته های  تـا  هسـتیم  درصـدد 
کتـاب »بررسـی جامعـه شناسـی یـک انقاب« یا »سـال 
پنجـم انقـاب الجزایـر« در مـورد نقـش زن و حجـاب در 
جلوگیـری از توسـعه اسـتعمار فرانسـه و نیـز نقشـه های 

شـوم اسـتعمارگران برای مبـارزه با حجاب را بیـان کنیم.
چـادر از جملـه سـنت ها و پوشـش های مسـلمانان تونس، 
لیبـی، مراکـش و الجزایـر در آفریقـا می باشـد. به ویـژه در 
الجزایـر چـادر نقـش تعییـن کننـده و تاریخـی در مقابله 
بـا اشـغالگران داشـته اسـت. فرانتـس فانـون در کتابـش 
می نویسـد: »اشـغالگران درصـدد بودنـد تـا اصالـت ملـت 
الجزایـر را نابـود کننـد و در ایـن راه بیشـترین توجه خود 
را بـه چـادر معطـوف داشـتند چـون آن را امـری بسـیار 
می دانسـتند.«  کشـور  ایـن  زنـان  اصالـت  در  تاثیرگـذار 
بـرای جمـع  مدتـی  کـه  انگلیسـی  »همفـر«، جاسـوس 
آوری اطاعـات از سـبک زندگـی و عقاید و آداب و رسـوم 
مسـلمانان راهـی کشـورهای خاورمیانـه شـده بـود نیز در 
خاطـرات خـود می نویسـد: »باید زنـان مسـلمان را فریب 
داد و از زیـر چـادر و عبـا بیـرون کشـید، بـا بیـان ایـن 
کـه حجـاب یـک عـادت اسـت از خلفـای بنـی  عبـاس و 
یـک برنامـه اسـامی نیسـت و لـذا مـردم زنـان پیامبـر را 
می  دیدنـد و زمـان صـدر اسـام در هـرکاری بـا مـردان 

از چـادر و  را  از آنکـه زنـان  مشـارکت می  کردنـد. پـس 
قبـا بیـرون آوردیـم، بایـد جوانـان را تحریـک کنیـم کـه 
دنبـال آن هـا بیفتنـد تـا در میـان مسـلمانان فسـاد رواج 
یابـد و بـرای پیش بـرد ایـن نقشـه الزم اسـت کـه زنـان 
غیرمسـلمان را از حجـاب بیـرون بیاوریم تا زنان مسـلمان 
از آن هـا یاد بگیرنـد.« فانون اظهار می دارد: اسـتعمارگران 
معتقـد بودنـد که بایـد تعـداد انجمن های تعـاون و کمک 
بـرای مقابلـه بـا فرهنگ زنـان الجزایـری را مرتبـاً افزایش 
دهیـم و ایـن انجمن هـا بایـد در بیـن زنـان تبلیـغ کننـد 
کـه وضـع شـما باعث ننـگ زن الجزایـری اسـت و در این 
مرحلـه مـددکاران اجتماعـی ماننـد سـگ های شـکاری 
در محله هـای عـرب فعالیـت کننـد. ابتـدا بایـد محـات 
مسـکونی زنـان مسـکین و گرسـنه هـدف ایـن اقدامـات 
قـرار گیـرد. بـا هـر کیلـو آرد که تقسـیم می شـود، تحقیر 
نشسـتن  پـرده  در  و  بـه چـادر سـرکردن  نسـبت  زنـان 
انجـام پذیـرد. بعـد از تحقیـر، از زنـان دعـوت می شـود تا 
نقـش مهـم و اساسـی را بـه عهده گیرنـد. در ایـن مرحله 

بایـد آن هـا را ملـزم کـرد تـا بـه تابعیـت و فرمانبـری ای 
کـه قرن هـا نسـبت بـه مـردان داشـته اند پشـت پا بزننـد. 
دسـتگاه اسـتعماری فرانسـه بـرای مبـارزه با چـادر مبالغ 
هنگفتـی را اختصـاص داد؛ چـون بـه تشـخیص آن هـا زن 
محـور اصلی مبـارزات بود. از دیدگاه فانون، اسـتعمارگران 
می دانسـتند که زن الجزایری اسـتوار اسـت و تـا وقتی که 
زن، هـوای دل خـود را تغییرندهـد، عـوض نخواهـد شـد. 
وی می نویسـد: مـردان الجزایـری بـه نوبـه خـود درمـورد 
چـادر سـرکردن همسران شـان هـدف انتقادهای دوسـتان 
قـرار  اروپایـی  فرمایـان  کار  طعـن  مـورد  یـا  و  اروپایـی 
می گیرنـد. به عنـوان مثـال بـه او می گوینـد: »زنـت کـه 
چـادری اسـت! چـرا نمی خواهـی مثـل اروپایی هـا زندگی 
کنـی؟ چـرا زنـت را بـه مسـابقه ها و کافه هـا نمی بـری؟« 
اسـتعمارگران معتقـد بودند کـه زن الجزایری سـد محکم 
و دژ عظیمـی در برابـر نفـوذ غربی هاسـت. هـر چادری که 
دور انداختـه می شـود، افـق جدیـدی کـه تـا آن هنـگام 
بـرای اسـتعمارگر ممنـوع بـوده را در برابـر او می گشـاید 
و بـدن زن الجزایـری کـه عریـان شـده اسـت تمامـاً به او 
نشـان داده می شـود. پـس از دیـدن هر چهـره بی حجاب، 
امیـد حمله ور شـدن اسـتعمارگران ده برابر می گـردد. هر 
چـادری کـه می افتـد، هـر چهـره که به بـدن جسـور و نا 
آرام اسـتعمارگر عرضـه می گـردد، بـه ایـن معنا اسـت که 
او انـکار وجـود خویشـتن را آغـاز کرده و هتـک ناموس را 
از جانـب اسـتعمارگر پذیرفتـه اسـت. بـا هـر چـادری که 
رهـا می شـود گویی جامعـه الجزایر خویشـتن را به مکتب 
اربـاب تسـلیم کـرده و تصمیـم می گیـرد تحـت رهبری و 
انقیـاد اسـتعمارگر، عادات و رسـوم خویـش را تغییر دهد.

امـروزه نیز که اسـتعمار در شـیوه های نوین و نامحسـوس 
ماننـد تهاجـم فرهنگـی و جنـگ نرم مطرح شـده اسـت، 
اهمیـت حفـظ فرهنـگ دینی و پوشـش اسـامی بیش از 
پیـش اهمیـت یافتـه اسـت. زیـرا یکـی از راه هـای از بین 
رفتـن خانـواده و اسـتحکام جامعـه، از بیـن بـردن جایگاه 
واالی زنـان و تبدیـل کـردن آنـان بـه وسـیله ای بـرای 
خودنمایـی می باشـد. امید اسـت بانوان با حفظ پوشـش و 
شـناخت ارزش واقعی خود، دشـمنان را از اندیشـه تسـلط 

بـر ممالک اسـامی مایـوس کنند.

دانشـگاه علوم قرآنی تهـران

یادداشتی از  سید رضا رودکی؛

مرگ تدریجی یک میراث
... من می گویم در عصر اطاعات که روزانه دریایی از داده ها به ذهن 
ما وارد می شود، آداب مصرف درستی نداشتیم! خوب می دانید که 
امروز عصر اطاعات است و باید متناسب با همین عصر رفتار کرد؛ 
اگر رسانه ای شدن را یک موج بدانیم، باید موج   سواری رفتار با آن 
را بیاموزیم. در دنیای امروز دیگر با زور هیچ کاری پیش نمی رود، 
از طرفی زوال یک ملت با تهی شدن محتوایی شدت می گیرد 
و مانند یک میوه ی کرم خورده به مرور زمان آسیب هایش معلوم 
می شود. نکته جالب اینکه اگر هم اکنون در مورد واژگانی که 
عقبه ی وارداتی پیش تری دارند ازیک دانشجو بپرسم، بسیار بعید 
است که غربی یا وطنی بودن آن را تشخیص دهد و همین روال 
ادامه دارد و چند سال دیگر هم باز کوله باری از واژگان نچسب 
البه الی مکالمات ما جا خوش خواهند کرد. اما از صندلی انتقاد 
که پایین بیاییم و نسخه بپیچیم، می بینیم که در عصر رسانه ای 
شدن، رسانه مرجع کشور باید مبلّغ این فرهنگ باشد. آن هم 
نه با برنامه های کان ملی، بلکه فقط الزم است گزارشگران و 
مجری ها و گویندگان خبر به درستی از واژگان فارسی استفاده 
کنند. در نمایش ها و سریال ها هم همینطور. اما در مجازستان 
بحث فرق دارد. اینجا دیگر هرکدام از ما رسانه ایم و رسالتی داریم 
و آن هم اینکه در هر حرف و پیام، قاعده فارسی گویی را رعایت 
کنیم، در این زمانه ی بی حوصلگی –که خود اثر وضعِی حجم 
باالی اطاعات وارد شده به ذهن ما می باشد– کمی برای کام 
خود احترام قائل باشیم و هرکلمه را به درستی و کامل به کار ببریم. 
باور کنید کار سختی نیست و همین کار ساده ی ما تاثیر ذهنی 
دارد و کم ترین بار معنایی آن هم این است که در دراز مدت نیل 
به میهن دوستی ما را نشان می دهد. من بارها این موضوع را با 
دوستانم مطرح کرده ام و با یک جواب غیرمنطقی روبه رو بوده ام: 
»ما عادت کرده ایم!« این بی انصافانه ترین پاسخی است که هرکسی 
می تواند ارائه کند. امروزه، زبان نه تنها فرهنگ، بلکه نماد زنده بودن 

یک ملت محسوب می شود و این همان ثروت واقعی ماست.

ادامه ازصفحه ی1؛

»و اعتصموا بحبل اهلل جمیعا و ال تفرقوا«
انقـاب اسـامی ایران در سـال ۱۳۵۷ بـا آموزه هایی همانند 
ایجـاد وحدت و همگرایی میان کشـورهای اسـامی، تقریب 
مذاهـب اسـامی و تشـکیل امـت واحـده به پیروزی رسـید. 
جمهـوری اسـامی ایـران، در سیاسـت داخلـی و خارجـی 
خـود، همواره از تقریب مذاهب اسـامی حمایـت کرده و در 
سیاسـت های خود بـرای تحقـق آموزه های انقاب اسـامی، 
تاش های فراوانی انجام داده اسـت. وقوع انقاب اسـامی در 
ایـران، به رهبـری فقیهی اسام شـناس، یکـی از رخدادهای 
بـزرگ نیمـه ی دوم سـده بیسـتم بود که منشـأ تغییـرات و 
تحـوالت فـراوان در کشـورهای منطقه و نیز سـاختار قدرت 
جهانی شـد. این تأثیرگـذاری به طور عمده در پیشـبرد روند 
بیـداری و آگاهـی مسـلمانان و افزایـش فعالیت هـای مؤثـر 
دینـی در کشـورهای اسـامی قابـل مشـاهده اسـت؛ چراکه 
درسـت در عصـری کـه دین و معنویـت را در ردیـف جادو و 
خرافات برمی شـمردند، پیـروزی این انقـاب، ایمان به غیب 
را بـه صحنـه روزگار آورد. امـروزه و پـس از انقاب اسـامي، 
طـرح ایده و نظریـه وحدت براي همدلي مسـلمانان، وحدت 
و یکپارچگـي آنـان، از ضروریـات جهـان اسـام و مهم تریـن 
اسـتراتژي بـراي مقابله با توطئه هاي اسـتکبار جهاني اسـت. 
انقـاب اسـامي که شـدیدا اسـتکبار جهاني و سکوالریسـم 
را بـه چالـش کشـانده، بـراي حفظ هویـت خویـش نیازمند 
فاصلـه گرفتـن از آن و تثبیـت موقعیت و تحقـق آرمان هاي 
خـود اسـت. از ایـن رو، ایده وحـدت به عنوان یک اسـتراتژی 
همـواره موضوعـي بکـر و تـازه مـي باشـد. مفهـوم »تقریـب 
عیـن  در  مختلـف  مذاهـب  پیـروان  همگرایـی  مذاهـب«، 
وجـود اختافـات مذهبـی اسـت. چراکـه حـذف اختـاف و 
تنـوع فکـری و مذهبـی نـه ممکن اسـت و نـه مطلـوب؛ اما 
آنچـه مطلـوب و شـدنی اسـت، یافتـن راهبردهـای نظری و 

عملـی بـرای مدیریـت صحیح پدیـده تعدد باورهـای مذهب 
واگرایـی  زیان بـار  پیامدهـای  و  آسـیب ها  از  جلوگیـری  و 
از  مسـلمانان  بیـن  در  حداکثـری  اتحـاد  اسـت.  اسـامی 
خواسـته های اصلـی گفتمـان انقاب اسـامی اسـت چراکه 
عـزت مسـلمین و قـدرت آنـان در گـرو ایـن اتحـاد تحقـق 
می یابـد. بـا ایـن قـدرت و عـزت اسـت کـه امـت اسـامی 
می توانـد دربرابـر دشـمنان خـود بایسـتد و تـرس در دل 
آنـان بیفکند. صهیونیسـت ها که از مهمترین دشـمنان امت 
اسـامی به شـمارمی روند، سال هاسـت کـه به دنبـال تصـرف 
و اشـغال فلسـطین و نابـودی تمـام مسـلمانان اند. حمایت از 
فلسـطین و نامگـذاری روزی بـه نـام روز قـدس، بخشـی از 
تاش هـای ایـران بـرای حمایـت از مظلومیـت فلسـطینیان 
اسـت. بـا حمایـت امـت اسـامی، صهیونیسـت های غاصب 
هیـچ گاه نخواهند توانسـت بـه عقیده شومشـان –که تصرف 
سـرزمین های میـان رودخانه هـای نیـل تـا فـرات اسـت – 
دسـت یابنـد. بنابرایـن گفتمـان انقـاب اسـامی به دنبـال 
بـرادری و اخـوت حقیقـی بیـن مسـلمانان اسـت. درصورت 
اتحـاد حداکثـری مسـلمانان،  قـدرت جهانـی و عزتی بزرگ 
بـه دسـت می آید تاحـدی که دیگر دشـمنان به فکـر تعّدی 
به سـرزمین های اسـامی و تصرف ذخایر غنـی نفت و گاز و 
معـادن بیشـماری که در این کشـورها وجـود دارد، نخواهند 
افتـاد و ثروت هـای موجـود، بـرای پیشـرفت همه جانبـه ی 
امـت بـزرگ اسـامی صـرف خواهد شـد. مقصـود از تقریب 
مذاهـب، این نیسـت که مذاهب موجـود، در یک مذهب حل 
شـوند. بعضی کسـان براي اینکه اتحاد مسـلمین را تحصیل 
نماینـد، مذاهـب را نفـی می کننـد. نفـی مذاهب مشـکلی را 
حـل نمی کنـد. برعکـس، اثبات مذاهب اسـت که مشـکات 
را حـل می کنـد. اگـر می گوییـم شـیعه و سـنی در کنار هم 
قـرار بگیرنـد، یعنـی شـیعه، شـیعه بمانـد؛ سـنی هم سـنی 

بمانـد. مـا هرگـز به عالـم تسـنن نگفته ایم کـه منظورمان از 
وحدت این اسـت که شـما شـیعه بشـوید! هرکس خواسـت 
شـیعه بشـود از طریق علمی و از راه مباحثات عالمانه شـیعه 
بشـود، دیگـران هم آزادند کـه بروند کار خودشـان را بکنند. 
مـا می گوییم شـیعه و سـنی باید همیشـه سـرعقل باشـند، 
همچنـان که بحمـداهلل در دوران انقاب اسـامی در کشـور 
مـا مشـاهده شـد. وحـدت یعنـی همین کـه پیـروان این دو 
مذهـب بـا هـم بـرادر باشـند و احسـاس بـرادري بکننـد. از 
ایـن جهـت اسـت کـه انقـاب اسـامی را بایـد مبـدأ تزلزل 
مکاتـب غربـی و شـرقی دانسـت. زیـرا فروپاشـی شـوروی و 
مـدل حکومتـی کـه بـه موزه های تاریخ سیاسـی پیوسـت و 
نیـز تضعیـف شـدید مدرنیتـه غربـی؛ از جمله آثـار بی بدیل 
انقـاب اسـامی ایران اسـت که روح تـازه ای بـه کالبد نیمه 

جـان جوامـع بشـری، به ویـژه جهـان اسـام، دمید. 

یادداشتی از پیمان آزاد؛  دانشگاه فرهنگیان ایالم

استراتژی وحدت



اگــر بــه همیــن دویســت و انــدی ســال قبــل برگردیــم، 
ــیا،  ــیعی از آس ــه ی وس ــردم پهن ــه م ــد ک ــم دی خواهی
ــان  ــان دوم ش ــا زب ــی ی ــان اصل ــوان زب ــه عن ــی را ب فارس
برگزیــده بودنــد و نه تنهــا در فــات ایــران، کــه در نقــاط 
همســایه ی آن نیــز کمتــر کســی بــود کــه بــا ایــن زبــان 

آشــنا نباشــد.
ایــن زبــان، آن قــدر پرنفــوذ بــود کــه از حکومــت تــرکان 
ــغر  ــد و از کاش ــان در هن ــا گورکانی ــرب، ت ــی در غ عثمان
ــا  ــمال ت ــت – در ش ــن اس ــی از چی ــروزه جزئ ــه ام – ک
جزیــره ی بحریــن در جنــوب کمتــر کســی پیــدا می شــد 

ــه آن مســلط نباشــد. کــه ب
ــال  ــزار انتق ــن اب ــن و مهم تری ــان، اصلی تری ــان زب بی گم
ــردم  ــان م ــترک می ــان مش ــود زب ــت و وج ــگ اس فرهن
ــی  ــود فرهنگ ــی وج ــه معن ــیع، ب ــن وس ــه ای چنی پهن
مشــترک در میــان تمــام آنــان اســت. فرهنگــی کــه امروز 
ــوان رگه هایــی از آن را در سرتاســر ایــن نقــاط  نیــز می ت
یافــت: چــه در نــوروز، کــه عیــد باســتانی ماســت و چــه 

ــا حتــی معمــاری. ــوع پوشــش، ی در ن
ــی ای  ــی و هم فرهنگ ــن هم زبان ــه چنی ــت ک ــی اس بدیه
ــا را  ــد دنی ــه می خواهن ــذاق اســتعمارگرانی ک ــه م ــداً ب اب
ــا هــدف پراکنــده  ــد. پــس ب یک جــا ببلعنــد خــوش نیای
ــق  ــای الی ــه حکومت ه ــاق، آن روز ک ــن اتف ــاختن ای س
و مقتــدر جــای خــود را بــه جانشــینان بی لیاقــت و 
ضعیف شــان دادنــد، دســت تعــدی بــه ســوی ایــن 
ســرزمین پهنــاور گشــودند و آن را پاره پــاره نمــوده و آن 

پاره هــا را از یکدیگــر دور کردنــد.
در ایــن نوشــتار، تنهــا دربــاره ی یکــی از ایــن دســت های 
اســتعماری بحــث خواهــم کــرد کــه زبــان رســمی و اداری 
هندوســتان را بــه اجبــار از فارســی بــه انگلیســی تغییــر 
ــان فارســی،  ــا زب ــد ب ــردم هن ــنایی م داد. پیشــینه ی آش
ــد،  ــدی بع ــردد. چن ــری بازمی گ ــوم هج ــده ی س ــه س ب
ــل  ــد، در اوای ــه هن ــود ب ــلطان محم ــه ی س ــس از حمل پ
ــترش  ــاره گس ــبه ق ــان در ش ــن زب ــم، ای ــده ی پنج س
بیشــتری یافــت. از دیگــر ســو، حضــور ســوفیان فارســی 
زبانــی همچــون هجویــری، خواجــه معین الدیــن چشــتی 
ــه  ــش عاق ــمنانی، در افزای ــر س ــرف جهانگی ــید اش و س
مــردم آن دیــار بــه اســام و زبــان فارســی بســیار موثــر 
ــای  ــکل گیری حکومت ه ــدت، ش ــن م ــی ای ــود. در ط ب
فارســی زبــان در شــبهه قــاره ی هنــد باعــث شــد تــا ایــن 
زبــان بــه عنــوان زبــان رســمی و اداری در کانــون توجــه 

قــرار گیــرد.
عاقــه ی پادشــاهان فارســی زبان هنــد بــه فرهنــگ و ادب 
ــدان،  ــی از هنرمن ــل عظیم ــد خی ــب گردی ــی موج فارس
ادیبــان، علمــاء و دانشــمندان پیرامــون آنــان گردآینــد و 
ــترش  ــرای گس ــری ب ــد دیگ ــه مه ــار ب ــه زودی آن دی ب
ــدل گشــت و موجــب  ــی ب ــان فارســی و فرهنــگ ایران زب
شــکوفایی و ارتقــای ایــن زبــان و پیدایــش آثــاری خیــره 
ــن  ــن و مقتدرتری ــد.  بزرگ تری ــر گردی ــده و بی نظی کنن
ایــن پادشــاهان، گورکانیــان هنــد بودنــد. حکومتــی کــه 
توســط ظهیرالدیــن محمــد بابــر، از نــوادگان تیمــور لنــگ 
بنیــان نهــاده شــد و فرزندانــش بــه تدریــج تمامــی شــبهه 
ــله  ــن سلس ــد. ای ــش گرفتن ــان خوی ــت فرم ــاره را تح ق
کــه زمانــی، در ســده هفدهــم میــادی و در عصــر 
ــر  ــب عالمگی ــدش اورنگ زی حکومــت شــاه جهــان و فرزن
ــه  ــود ب ــان ب ــوری جه ــن امپرات ــن و ثروتمندتری بزرگ تری
ــال ۱۸۷۵  ــت در س ــا در نهای ــد ت ــر ش ــج ضعیف ت تدری

ــت. ــان رف ــا از می ــی هنــد شــرقی بریتانی توســط کمپان
ایــن نوشــتار قصــد دارد بــه طــور ویــژه بــه نقــش 
کمپانــی هنــد شــرقی بریتانیــا در زوال گورکانیــان هنــد و 
فراموشــی زبــان فارســی در شــبهه قــاره بپــردازد. کمپانی 

هنــد شــرقی بریتانیــا، کــه بنــا بــه درخواســت ۲۱۸ نفــر 
از تجــار انگلیســی و براســاس امتیازنامــه ســلطنتی ملکــه 
ــب  ــدف کس ــا ه ــادی ب ــال ۱۶۰۰ می ــت اول در س الزاب
ــک  ــا ی ــدا تنه ــت، در ابت ــای تجــاری شــکل گرف امتیازه
شــرکت بازرگانــی و اقتصــادی بــود کــه از بــدو تاســیس 
بــا دربــار ارتبــاط تنگاتنگــی داشــت و ملکه/پادشــاه نیــز از 

ــد.  ســهام داران آن بودن
ــه  ــز دوم )۱۶۶۰-۱۶۶۸م( ب ــن شــرکت، در دوران چارل ای
ــرب  ــرو، ض ــرف در قلم ــق تص ــرد و ح ــد ک ــرعت رش س
ــرل  ــگ و کنت ــام جن ــاد، اع ــان اتح ــاد پیم ــکه، انعق س
امــور داخلــی و قضایــی را نیــز بــه دســت آورد. ایــن امتیــاز 
ویــژه، کمپانــی را از شــرکتی کامــا تجــاری بــه شــرکتی 
ظاهــرا تجــاری بــا اهــداف سیاســی و نظامــی بــدل کــرد.

ــا  ــکل گیری تنه ــی ش ــال های ابتدای ــه در س ــی، ک کمپان
ــج  ــه تدری ــود ب ــده ب ــرق ش ــازم ش ــتی ع ــار کش ــا چه ب

توســعه یافــت تــا جایــی کــه در ســال ۱۶۲۰، ۵۵ کشــتی 
ــه شــرق فرســتاد. امــا حضــور و دشــمنی پرتغالی هــا و  ب
ــان  ــعه طلبی آن ــم در راه توس ــی مه ــه مانع ــا ب هلندی ه
بــدل شــد. دشــمنی ای کــه در نهایــت بــه جنــگ انجامیــد 
و در طــی آن انگلیســی ها، نــاوگان پرتغــال را بــه ســختی 
شکســت دادنــد و بــه بزرگ تریــن کمپانــی تجــاری 

سرتاســر شــبهه قــاره بــدل شــدند.
کوشــیدند  انگلیســی ها  پرتغالی هــا،  اخــراج  از  پــس 
ــد  ــی هن ــواحل غرب ــتملکاتی در س ــود مس ــرای خ ــا ب ت
ــا  ــرقی بریتانی ــد ش ــی هن ــت کمپان ــد. حرک ــم کنن فراه
ــه ســوی اســتعمارگری و ایجــاد حــرکات آشــوب گرانه،  ب
موجــب پیدایــش درگیری هایــی بیــن ایشــان و حکومــت 
ــب  ــه در ســال ۱۶۸۹ اورنگ زی ــن ک ــا ای ــد. ت ــد گردی هن
ــتور او  ــه دس ــا ب ــا داد و بن ــه آن ه ــختی ب ــت س شکس
کلیــه ی انگلیســی ها در سراســر هنــد دســتگیر و زندانــی 

شــدند. 
پــس از عذرخواهــی رســمی انگلیســی ها، پادشــاه گورکانی 
دســتور از ســرگیری مجــدد تجــارت آن هــا را صــادر کــرد. 
ــد، متعهــد  ــه آن کــه: غرامتــی ســنگین بپردازن منــوط ب
شــوند کــه بــه مواضــع قبلــی خــود عقب نشــینی کننــد و 

تنهــا تجــاری ســاده باشــند.
ــراه  ــه هم ــی ها را ب ــادمانی انگلیس ــب، ش ــرگ اورنگ زی م
داشــت. پــس از او روز بــه روز از اقتــدار حکومت گورکانیان 
ــدان شــاهی  ــد کاســته شــد، درگیری هــای درون خان هن
امــکان اســتیای طوالنــی مــدت یــک پادشــاه مقتــدر را 
ــه  ــا ک ــر ســو، ســیک ها و مهاراته ه ــرد و از دیگ ــن ب از بی
ــمنان  ــه دش ــدند ب ــت می ش ــی ها حمای ــط انگلیس توس

تــازه ی ایــن امپراتــوری مســلمان بــدل گشــتند.
ــر  ــج ب ــه تدری ــرقی ب ــد ش ــی هن ــی، کمپان ــس از مدت پ
قســمت های بیشــتری از شــبهه قــاره مســلط شــد. 
حملــه نادرشــاه بــه هنــد و تصــرف دهلــی در ســال ۱۷۳۹ 
ــرف  ــد و تص ــه هن ــی ب ــاه دران ــه احمدش ــپس حمل و س
ــا تهاجــم  ــان ب ــادی )همزم ــه ۱۷۵۷ می ــی در ژانوی دهل
انگلیســی ها بــه بنــگال؛ حادثــه ای کــه بــه عنــوان ســرآغاز 
ــن  ــرق زمی ــد و مش ــا در هن ــوری بریتانی ــتقرار امپرات اس
ــود  ــی ب ــن تیرهای ــه ی آخری ــه منزل شــناخته می شــود( ب
کــه بــر پیکــره ی ایــن دولــت ضعیــف فــرود آمــد. نکته ای 
کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت مشــکوک بــودن همزمانــی 
تصــرف دهلــی توســط احمدشــاه درانــی و تصــرف بنــگال 
توســط نیروهــای کمپانــی هندشــرقی برتانیاســت و 
مدارکــی دال بــر تحریــک احمدشــاه درانــی توســط 

ــود دارد. ــوز وج ــری مرم عناص
کار تــا آن جــا پیش رفــت کــه واپســین پادشــاهان کورگانی 
هنــد، عمــا مســتمری بگیران کمپانــی هندشــرقی بودنــد. 
ســرانجام بهادرشــاه دوم، آخریــن پادشــاه گورکانــی هنــد، 
ــال  ــد در س ــتقال هن ــورش های اس ــت ش ــس از شکس پ
۱۸۷۵ دســتگیر، محاکمــه و نهایتــا بــه برمــه تبعیــد شــد 
و همان جــا درگذشــت و بدیــن ترتیــب طومــار ایــن 

حکومــت فارســی زبــان شــبهه قــاره برچیــده شــد.
حکومــت رســمی کمپانــی هنــد شــرقی بــر شــبهه قــاره، 
ــس از  ــرانجام پ ــت. س ــداوم داش ــده ت ــک ص ــدود ی ح
ســرکوب انقــاب بــزرگ هندوســتان در اول نوامبــر ۱۸۵۸ 
دولــت بریتانیــا طــی اعامیــه ای کمپانــی را منحــل اعــام 
کــرد و اداره امــور هنــد را مســتقیما بــه دســت گرفــت.

بــا شــروع حکومــت کمپانــی و ســپس پادشــاهی بریتانیــا، 
زبــان رســمی و اداری هنــد از فارســی – کــه روزی خــود 
ــم  ــه آن تکل ــد ب ــار بودن ــز ناچ ــی نی ــزاران کمپان کارگ
ــر  ــی تغیی ــه انگلیس ــپس ب ــه اردو و س ــدا ب ــد – ابت کنن
یافــت. تمامــی برنامه هــای آموزشــی نیــز بــر اســاس زبــان 
انگلیســی طراحــی شــد. بــرای پیشــبرد کارهــا در ادارات، 
دادگاه هــا و تجارت خانه هــا نیــز دانســتن زبــان انگلیســی 
ــبهه  ــی در ش ــان فارس ــب، زب ــن ترتی ــود. بدی ــروری ب ض
ــر شــد.  ــه فراموشــی نزدیک ت ــه روز بیشــتر ب ــاره روز ب ق
ــه  ابتــدا از روی کاغذهــا و اســناد حــذف شــد و ســینه ب
ســینه منتقــل گردیــد و ســپس در میــان همــان ســینه ها 
مدفــون شــد و از یادهــا رفــت تــا امــروز کــه تنهــا آثــار آن 
بــر سنگ نوشــته ها و ابنیــه ی بازمانــده از آن دوران قابــل 

مشــاهده اســت. 
ــوذ روزگار  ــوزه ی نف ــان ح ــروز هم ــر ام ــه اگ ــی ک زبان
پیشــین را داشــت، بــا قریــب بــه یــک میلیــارد گویشــور، 
ــن  ــدن نوی ــاد تم ــه ایج ــدم ب ــا ق ــا را ده ه می توانســت م

ــد. ــر کن ــامی نزدیک ت اس
مواضــع  مــا  مســئوالن  اگــر  نیــز،  امــروز  هرچنــد 
ــی  ــی آن یکپارچگ ــد، راه بازیاب ــاذ نکنن ــی اتخ غیرتمدن
ــد. ــترس نمی نمای ــال و دور از دس ــدان مح ــی چن فرهنگ

مـیـــم
حرف مشترک من و ما!
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