
 نریمان پارسی اقبال الهوری، 

 و صعود سلطنت پهلوی

 عبداهللا شهبازی
 

 یا  مجموعه) 1376سال اول، شماره اول، بهار       (رانیخ معاصر ا  یتاردر فصلنامه   
مـان  ینر. ک. آرام و نامـه گ   و غالمعباسیاتبات عالمه محمد اقبال الهور    کاز م 

 صعود و اقتدار    یخی دوران تار  یاسی و س  یرک ف یشناخت فضا برای  ه  کمنتشر شد   
 .  برخوردار استیت خاصی از اهمیسلطنت پهلو

د چاپ اسناد مهم و ارزشمند فـوق مبـادرت   یدر جستار حاضر، نخست به تجد    
ـ ل عمده مطروحه در ا    ی مجمل از مسا   یریم تا تصو  یوشک یم و سپس م   یورز  یم ن ی
ند شـم یمـان، اند  ینر. ک.  گ یهـا   شـه ی و اند  یم و بـا زنـدگ     یاتبات را ارائه ده   کم

آنگاه مطالب مندرج   . می ما ناشناخته مانده است، آشنا شو      یه برا ک یبرجسته پارس 
 ی غالمعبـاس آرام و چگـونگ      یم و به زندگ   یاوک یمان را م  ی اقبال و نر   یها  در نامه 

 .میپرداز یرابطه او با اقبال م
 

 غالمعباس آرام بـه دسـت      یه در مجموعه اسناد شخص    کاتبات اقبال و آرام،     کمجموعه م 
شـود،    ی مـ  یران نگهدار یخ معاصر ا  یز اسناد موسسه مطالعات تار    کده و اصل آن در مر     آم

مان بـه  ینر. ک.  از گ  یا   آرام، است و نامه    یها   از اقبال، در پاسخ به نامه       شامل چهار نامه  
 یهـا  مـتن نامـه  .  آرام ارسال داشته استین نامه خود برا   یمه آخر یه آن را به ضم    کاقبال  
 :ر استی ترجمه شده، به شرح زی به فارسی نوذرینعلی حسیقاآله یوس بهه کفوق، 
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 ] به غالمعباس آرامیاقبال الهوراول نامه [

 
  الهور-یل حقوقکیو تر سِرمحمد اقبالک         د                      1932 ژوئن 20
 
 ز ی آرام عزیآقا

دوارم به عنوان   یو ام د  یتان ارسال نما  یه چند تا از آثارم را برا      کام   ام گفته  یبه منش 
 است و مسـتلزم     یار فن ی بس یتابک شش گفتار . دیری از جانب من آنها را بپذ      یا هیهد
ه به کاما از آنجا    . دیم علوم و فلسفه جد    ین مفاه یتر شرفتهی از پ  یاد با برخ  ی ز ییآشنا

. دیـ ابیننـده ن ک دوارم آن را چنـدان خسـته  ید، امی عالقمند هست ینیتصوف و فلسفه د   
د یـ تـاب فـوق مف   ک اهـداف    ک در یتواند بـرا   یفرستم م  یتان م یه برا ک یر آثار یسا

 .واقع گردند
 را خوانـده    یزبـان عربـ     به کی ابوطالب م  القلوب قوتتاب  کدرباره تصوف اگر    

تـاب  ک. ت آموزنده اسـت   ینها ین آثار درباره تصوف و ب     یتر یمی از قد  یکید،  یباش
ه کـ زرگ الهور اسـت      ب ی از عرفا  یری هجو یعل دی اثر س  المحجوب شفک یبعد
 یسـ یزبـان انگل   تـاب بـه   کن  ی از ا  یا ترجمه فشرده . گردد ی به غزنه باز م    یت و یاصل

تـوان از   یتاب را مکن یبنظر من ا. دیج به چاپ رس   یمبرکلسون در   یکتر ن کتوسط د 
فتوحـات  ] مطالعـه [توان بدون    ی شاعر را نم   ی عراق لمعات. ه نمود ی ته کق لوزا یطر
 گلشـن راز تـاب  کنـه شـعر،   یدر زم.  نمودکامل درکور   بط ین عرب یالد ی مح هکیم

تـاب  کدر  . ز موجود اسـت   یتاب ن کن  ی ا یسیترجمه انگل . می را دار  یمحمود شبستر 
گلشـن راز   ”افـت موسـوم بـه       ید  یـ  خواه یفرسـتم، شـعر    یتان م یه برا ک،  زبور عجم 

 یمثنـو و باالتر از همه . سروده شده ] یشبستر[ه در پاسخ به شعر محمود       ک “دیجد
تـر  کد. دهـم  یح مـ  یگر تـرج  یتاب د که شخصًا آن را بر هر       کاست  ] یمولو [یمرو
ه کـ  آن،   ی فارسـ  یتاب را همراه با متن اصـل      کل  ک یسیامل انگل کلسون ترجمه   یکن

ح یاد تصـح یـ شـوفه در مصـر بـا دقـت و وسـواس ز      ک م یپس از مقابله با نسخه خط     
 یرگ رومـ  ور پنجـاه سـال پـس از مـ         ک مذ ینسخه خط . نموده بود، به چاپ رساند    

 ی رومـ  هیـ ف مـا  هیـ فتـاب   ک. ن نسخه موجـود اسـت     یتر یمینوشته شده و احتماال قد    
االت یـ از ا  (کیه بارابـان  یـ ابـاد ناح  یات از در  یـ ه ادب یسانسـ ید، ل ی عبدالمج یتوسط آقا 

 یـک د  یسـ ی نامـه بنو   یمطمئنم اگر به و   . دیح شد و به چاپ رس     ی، تصح )متحده هند 
 یادیـ  هنـوز در هنـد خواننـدگان ز        ی روم یمثنو. تان ارسال خواهد نمود   ینسخه برا 

 . تابها در هند استکن یتر  از پرفروشیکیدارد و 
 یسـ یلسـون بـه انگل  یکز توسـط ن یـ  نوان شمسید مشهور به ی از اشعار روم   یبعض

 .ه استیته  قابلکق لوزایر از طرکالذ تب فوقکباً تمام یتقر. ترجمه شده
  محمد اقبال-ارادتمند



 یاقبال الهوری، نریمان پارسی و صعود سلطنت پهلو

 

3
 ] به غالمعباس آرامی اقبال الهوردومنامه [

 
  الهور-یحقوق لکیو  تر سِر محمد اقبالک                 د            1932 ژوئن 27
 
 زی آرام عزیآقا

 ییهـا  بله، مـن بخـش  . دیش به دستم رس   ی پ یا ه لحظه کتان   ر فراوان از نامه   کبا تش 
 یان فارسـ   در زب  ی محقق خوب  یو. ام اهللا راجع به حافظ را خوانده      یول ریتاب م کاز  

ه اعتقـاد  کـ نم کـ  ی اعتـراف مـ  یرده است؛ ولـ کار  کاست و به عنوان شارح خوب       
حـافظ را بـه زبـان    ] وانیـ د [یش شخصـ  یچند سـال پـ    . ر شعر ندارم  ی به تفس  یچندان
ه در هند راجـع  ک یگریر دیش از هر تفسی ترجمه را برد و من آن   ک ترجمه   یپنجاب

 یر خـوب یل تفسـ کـ اهللا در  یر ولـ یتفسن حال یبا ا. دمیبه حافظ نوشته شده بود پسند    
 ی خـودم، سـع    یهـا  زبان درباره نوشـته    تاب اردو ک و    ام شرق یپدر خصوص   . است

اورم و یـ ر بیـ نجـا موجـود باشـد گ   ی از آنهـا در ا یه نسـخ ک یرد در صورتکخواهم  
ه بـه  کر درآمده بود و تا آنجا   یش به رشته تحر   یتاب اردو مدتها پ   ک. تان بفرستم یبرا

 یـک . دهـد  یزبان من به دسـت مـ        اردو یها  درباره نوشته  یفاً شرح خاطر دارم صر  
نامه  ژهیو< تحت عنوان    یا نامه ژهیتبر خود و  ک شماره ا  ی قرار است برا   یماهنامه محل 

 صفحه خواهـد بـود و منحصـرًا بـه           400ه حدود   نام ژهین و یا.  به چاپ رساند   >اقبال
 از آن   یا انتشار نسـخه  نم تا پس از     ک ی م یریگیپ. آثار من اختصاص خواهد داشت    

 . تان ارسال شودیبرا
. ردکـ د سرزنش   ین را نبا  ی از طرف  یکچ  یه. دم و با شما موافقم    یرا د 1...ادداشتی

نون امـور   کا. اند سر برده  طرف در زندان به    نیبه ا 18572مسلمانان هند عمال از سال      
، یجتمـاع م ا ی به منافع عظ   ی تجار یها  راه کنیا. ر و تحول است   ییعاً در حال تغ   یسر

ن یکلـ . دیـ  خواهـد انجام ی غربـ یایانه و آسـ   ی م یای آس ی و فرهنگ  یاسی، س یاقتصاد
ران یـ ان دارد بـر ضـد ا  یـ ژه در مطبوعـات هنـد، جر  یه در حال حاضر، بو  ک یغاتیتبل

م کـی  گسـترش و تح یران در راسـتا یـ ه سفر تـاگور بـه ا  کنی بر ایغات مبن یتبل. است
 یرین تفسـ  یـ البتـه ا  (ورت گرفتـه اسـت      ان ص یرانین هندوها و ا   ی ب ییای آر یوندهایپ

غـات  یهمراه با تبل ) اند ران به عمل آورده   یه مطبوعات هند از سفر تاگور به ا       کاست  
 یهــا شیز گــرایــ و نین زرتشــتیدن بــه آئــیــ گرویران بــرایــ ای بــر آمــادگیمبنــ

 
1.  Zoroastrian  

 .شد  منتشر می“نشریه اتحادیه پارسیان در بریتانیای کبیر” به عنوان 1923از سال 
 .“موتینی” سال انقالب بزرگ هندوستان معروف به  . 2



 ن پارسی و صعود سلطنت پهلویاقبال الهوری، نریما

 

4
تـوان   یشـان مـ   یها ه در نوشته  ک -یرانی ا یگرا یاصطالح مل   اشخاص به  یاسالم ضد

 دست بـه دسـت هـم داده و          ی جملگ - برخورد یاسالم حات ضد یوبه اشارات و تل   
نـده بـه    ین اسـت در آ    کـ سـازد، و مم    یران وارد مـ   یـ  بر ا  یشماری ب یاسی س یها لطمه

انه ی م یای آس یشورهاکاتحاد  ا در گرو    ینده آس یآ. نجامدی ب یعواقب سوء و ناگوار   
 اسـالم  ظهـور . سـتند یا نیـ ه مسـلمان هسـتند   کـ  یی است؛ اعم از آنهای غربیایو آس 

ها در نبـرد    ی عثمان ییای ناوگان در  یبا نابود . ا و اروپا  ین آس ی شد ب  یوار حائل یصرفاً د 
وار حائـل  یـ ن دیـ  ای عالئـم سـقوط و فروپاشـ   1799پـو در سـال   یناواران و مرگ ت   

 را بـه  یگر ین موذیمطبوعات هند ا . ا بود یامد آن سلطه غرب بر آس     یپ. ار شد کآش
نامنـد بـه راه    ی مـ “سـم یاسالم پـان ”ان آن را یاز اروپائد یمنظور مقابله با آنچه به تقل     

 ین عبارت را برا   یه ا ک یسانک یها ه جز در تصورات و نوشته     ک یزیاند؛ چ  انداخته
اند، هرگـز وجـود    ردهکا ابداع  اروپ ی موهوم از جانب اسالم برا     یدادن خطر  نشان
بـه  ] انیـ اروپائ[ه تهـاجم خـود     یـ  توج ین طـرح صـرفاً بـرا      یـ ا.  نداشته است  یخارج

ه نسـل جـوان مسـلمان در هنـد و           ک تأسف است    یه بس یما.  بود ی اسالم یشورهاک
ه کـ ]یدر حـال  [رنـد؛   یگ یان مـ  یـ  خـود را از اروپائ     یشـورها کخ  یشورها تار کگر  ید

ه کــ یا ، و بعضــاً مســتتر در آثــار برجســتهیاســیغــات سی آنــان جــز تبلیهــا نوشــته
ه ملـل   کـ ده  یزمان آن رس  . ستی ن یگریز د یند، چ ینما یضرر م  یامال ب کالظاهر   یعل
ن اقـدام  یـ ا. ندیا اقدام نمایخ آس یل تار کق  یا، به مطالعه دق   یژه مسلمانان آس  یا، بو یآس

 یروهای از نقش آن ن    ی درست یابی موجب خواهد شد تا آنان بتوانند به ارز        ییبه تنها 
 ییای آسـ  یشـورها کات  یـ ن ح یوکـ ار ت کـ ه امروزه در    ک برسند   ی و اقتصاد  یخیتار

 .است
 بـه   یو. ز در حـق مسـلمانان هنـد روا داشـته اسـت            یـ  ن یگـر ی د یانصاف ی ب تاگور

 بـا  یارکـ  هنـد مسـلمانان هنـد را بـه هم    ی آزاد ین گفت تا بـرا    یالنهر نیمسلمانان ب 
 واقـف   یاست هند بـه خـوب     ینگر در س    پژوهشگر ژرف  یک. ندیب نما یهندوها ترغ 

سـت و  یا نچوجـه  مطلـوب هنـدوه   یه  بهینونکط ی در شرا “املک یآزاد”ه  کاست  
 هنـد و    یهـا  تیـ امل بر سرنوشت اقل   کطره  ین س ی تأم یتنها هدف و  . تواند باشد  ینم

ن اسـت منظـور   یا. ت از خود است  یا در جهت حما   یتانی بر یها زهیحفظ حضور سرن  
 .  هند استیها تی اقلیر اربابان برایی تغی صرفاً به معنین آزادیو ا. ی از آزادیو

 د به سالمت شمایبا ام
 ارادتمند

 محمد اقبال 
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 ] به غالمعباس آرامیاقبال الهورسوم نامه [

 
 ، الهوریل حقوقکیو تر سِر محمد اقبالک د                                1932ه ی ژوئ5
 
 زی آرام عزیآقا

ده یـ تـان برسـانم بر     متأسفم به اطـالع   . ه امروز آن را خواندم    کتان   ر از نامه  کبا تش 
گمـان  . ار نـدارم یرده بودم، در اختک خود به آنها اشاره ه در نامه آخرک را   یاتینشر
غـات  ی مخالف تبل  یو. دی، را بشناس  ی بمبئ ینگار پارس  مان، روزنامه ی نر ینم آقا ک یم

گاه به مقابلـه و رد    است و گهین زرتشتیران به آئ  یان در خصوص بازگشت ا    یپارس
م، یافـت نمـا  ی درید از ویـ  از جرا یشـتر ی ب یها دهیه بر ک یدر صورت . پردازد یآن م 

 یرانـ ی اوقات مسـلمانان ا    یبعض. تان ارسال خواهم نمود   یمال مسرت آنها را برا    ک با
ه ک یراچک نمونه، در    یاندازند؛ برا  ی هند به راه م    یغات را در شهرها   ین تبل یز هم ین

ان در یـ ن آقا یـ  از ا  یکـی سـال گذشـته     . اد اسـت  یـ ار ز یان در آنجـا بسـ     یشمار پارسـ  
دار یـ ارتباط با د    در یه مطلب ک بود    لیکرونک یبمبئه  ی نشر نمک یر م کف.  بود یراچک

 یونـدها ی گسـترش پ   یعنیدار را فاش ساخت؛     ین د ی ا یتاگور نوشت و هدف وافع    
 یضرر یر ب ی ظاهرًا تعب  “ییای آر یوندهایگسترش پ ”. رانیسم و ا  ین هندوئ ی ب ییایآر

آنهـا را بهتـر از      ج سوء   یا نتا یها   یزها و گرفتار  ین چ ین ما مسلمانان هند ا    یکاست، ل 
 یز سـرگرم برخـ    یـ  در آلمـان ن    یرانی پناهندگان ا  یوانگه. مینک ی م کگانگان در یب

 نـدارم،   ی آنـان اطالعـ    یهـا  تیدر حال حاضر از فعال    . اند ار مشابه بوده  یاقدامات بس 
افـت  ی در هنـد  شـده  ل آثار چـاپ کجش در شیه نتاک سابق آنان   یها تین فعال یکل
ه یـ ه سـرگرم ته کـ ش ین چند روز پـ  یتنها هم . داشتان  یشود در همان راستا جر     یم

سانس دانشـگاه پنجـاب     یل  دوره فوق  ی برا یات فارس ی زبان و ادب   یسئواالت امتحات 
سـنده  ینو. م آورد ی بـرا   یسـر کا  ی  رانشهریاه  ی از نشر  ی متن فارس  یکارم  یبودم، دست 

ظـر  ن. دیـ ران بـه زور بـه اسـالم گرو        یـ ده داشـت ا   یـ ه عق ک بود   یرانی نفر ا  یکمقاله  
ان ی بـه دانشـجو    یسـ ی ترجمـه بـه انگل     یور را بـرا   که مقالـه مـذ    کـ ن بـود    یارم ا یدست
. ردمکـ  انتخـاب  یگـر یرده و مـتن د  کالبته من آن را رد      . میسانس خود بده  یل فوق

چـه دسـت    یا باز یـ انـد    شور خود جاهل  کخ  یامال نسبت به تار   کا  ی یرانیان ا ین آقا یا
ه کـ ن اسـت    یـ شـان ا   ه تنهـا هـدف    کـ   هستند یی اروپا یها یغاتچیبازان و تبل   استیس
 یشـورها ک. گر را از دسـت بدهنـد      یدیکـ  بـا    ی مسلمان احسـاس همـدل     یشورهاک

را هنـوز تهـاجم اروپـا متوقـف نشـده       یگر غافل بمانند ز   یدیکتوانند از    یمسلمان نم 
. ازمندنـد یگر ن یدیکـ  یگر به احسـاس همـدل     یش از هر وقت د    ید امروز ب  یشا. است
ه گسـترش   کت به راه افتاده است      ین واقع یات با توجه به ا    غیل تبل ین قب یزعم من، ا   به
گـر  یش از هـر وقـت د      ی مسـلمان را بـ     یشورهاکان  یوند م یا پ ید در آس  ی جد یها راه
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ان اعـتالء اسـالم در عصـر        کـ هدف آن اسـت تـا از هرگونـه ام         . سازد یم م کمستح

گسـترش  . دیـ  است، ممانعـت بـه عمـل آ        یسم اروپا قطع  یالیه سقوط امپر  کحاضر،  
 از  یکـی ه اسالم حداقل    که خشم و رنجش شده است       ین جهت ما  یژه از ا  یم بو اسال
 یز، نظر به اهداف و مقاصد تجار      یو هندوها ن  . رود یشمار م   ا به ی اروپا در آس   یرقبا

 .دهند ی نشان می مسلمان عالقه خاصیشورهاکغات یل تبلین قبیخاص خود، به ا
 یترهـا ی مطبوعـات هنـد بـا ت       ه در سـطح   کیـ ان درباره اصـالحات تر    یاخبار اروپائ 

] هکیدر تر [ه  کنند  کق به مسلمانان هند القاء      ینطریه از ا  کرسد بل  یدرشت به چاپ م   
اهللا نـه بـه خـاطر اصـالحات          ت از امان  یحما. سپارد یها م ک خود را به تر    یاسالم جا 

 در جهـت    یردند اصالحات و  ک یر م که ف کل بود   ین دل یه به ا  ک در افغانستان بل   یو
 مسـئول   یه حداقل تـا حـدود     ک ندارم   یدیترد. الم از افغانستان است   زدن اس  نارک

 .غات بودین تبلیاهللا و انقالب افغان هم سقوط امان
 یهـا   راجـع بـه طـرح      یشـتر یات ب یـ نم جزئ کـ  شخصًا شما را مالقـات       یاگر زمان 

 یامال محرمانـه تلقـ    کن نامه را    یلطفًا ا . تان خواهم گفت  ی مطبوعات هند برا   یطانیش
 . دینسول نشان دهک د آن را به جناب سریتوان یلبته ما. دیفرمائ

 ارادتمند
 محمد اقبال

 
 ] به غالمعباس آرامینامه چهارم اقبال الهور[

 
 ، الهوریل حقوقکیو تر سِر محمد اقبالک                             د1932ه ی ژوئ13
 
 زی آرام عزیآقا

 .مینما یمه میلعه شما ضم مطای را برایشتریتان، مطالب ب با سپاس از نامه
مـن  .  گـردد  یز تلقـ  یـ د محرمانـه ن   یمحرمانه است و با   کامًال  مان  ی نر یمراسله آقا 

ر یز مانند سـا ین است من نکامال ممک. نمک ین میشناسم و او را تحس یزاده را م   یتق
د یم شـا  یگـو  ی آنچـه مـ    یرده باشم، ول  کافت  ی در یمسلمانان هند اطالعات نادرست   

ر قـرار گرفتـه     یتـأث  ران چگونـه تحـت    یـ ه نگرش مسلمانان بـه ا     کروشنگر آن باشد    
 .است

ن حـال   ین در عـ   یکشـرفت اسـت، لـ     یل بـه پ   یـ غات همواره در جهت ن    یاهداف تبل 
 بـه بـار     ینـ یب شیر قابل پـ   ی غ یها ن است خواست  ک در بر دارد و مم     یادیمضرات ز 

 .میشه آماده مواجهه با خطرات موجود باشیبهتر است هم. آورد
 ارادتمند

 مد اقبالمح
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 3]یمان به اقبال الهورینر. ک. نامه گ[

 
 مانینر. ک.         گ                                                           4محرمانه    

 10 -یبمبئ) نگار روزنامه. (ب.  ص-  مزگون                                                
 1923ه ی ژوئ11
 

 زمی عزسِر محمد اقبال
 .ه مسرت استی ماینامه مورخ هشتم شما به راست

ه قـول   کـ  امانـت داده بـودم،       ی به و  ی را به درخواست دوست مسلمان      دنامهیجاو
ش شـده و    یدایـ آقا نه پ  . دی نما کمکه داشتم به من     ک یاالتک اش یداده بود در برخ   

ار یسـ ب. ش فرسـتادم ی هـم بـرا  یادداشـت یه کـ  یتاب را به من برگرداند با وجود     کنه  
 -دیـ ده ی به آن مین زرتشتیه شما در آئک یا هر نام ی -ه حداقل سرودها را   کلم  یما

 .نمک چاپ یسیبه انگل
اش دوسـتان   کـ ران،  یـ  در ا  ین زرتشـت  یغات در جهت اشاعه مجدد آئـ      یدرباره تبل 

البته هنوز هـم    . داشتند ی برم ی مناسب یها ه به آنان متوسل شده بودم گام      ک یمسلمان
ت در  یـ م طبعـًا موفق   یشـتر درنـگ بـورز     ی هـر چقـدر ب     یاست؛ ولـ  ر نشده   یچندان د 
ز یـ آور ن ر تهـوع یـ  و تزو یارکـ ایه ر کـ  بل ین زرتشت یزش نه آئ  ی از موج خ   یریجلوگ

ردم کـ ار  کـ ه چقدر   کرد  کام به شما ثابت خواهد       ی قبل یها نامه. ندتر خواهد بود  ک
ا خاطرنشـان   ریرانـ یار و متظاهر اکای و مسلمانان ر ی پارس یکن فنات ینیتا هدف متد  

ا متأسـفانه  یـ خوشـبختانه  . انـد  ان چشـم دوختـه   ی به ثروت پارس   یرانیمقامات ا . سازم
ب یـ منظـور ترغ  بـه . انـد  ردهکـ ن ثـروت اغـراق      یزان ا یش از اندازه راجع به م     یآنان ب 
 خود، به آنـان گفتـه شـد    یها هیران، البته همراه با سرمای مهاجرت به ا  یان برا یپارس
ان مصـادف   ی اسـت و بازگشـت پارسـ       ین زرتشـت  یدد آئـ  ران آماده قبـول مجـ     یه ا ک

ز وجـود  یـ  نیعاتین موارد، شایعالوه بر ا. ها دهکل مساجد به آتشیخواهد شد با تبد   
، یسـت کدن سدره و    یم به پوش  یه رضاشاه تصم  کان معتقدند   ی از پارس  یدارد و شمار  

د ران نـز  یـ ز از ا  یـ  ن ینـ یمـأموران مع  . ، گرفتـه اسـت    ین زرتشت ی آئ ی ظاهر یها سمبل
در . آزاد بـود  فین آنهـا سـ  یه رسـواتر کند ین داستان را بگو یان آمدند تا هم   یپارس

 
 ژوئیـه خـود بـرای آرام    13 نامه نریمان برای اقبال ارسال شده و وی آن را به ضمیمه نامـه مـورخ                 . 3

 .تاده استفرس
قاعدتاً یکی را نریمان در زمان ارسال نامـه بـرای     . در آغاز نامه فوق دو بار واژه محرمانه نوشته شده           . 4

 .اقبال نوشته و دیگری را اقبال در زمان ارسال نامه برای آرام
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بـا توجـه بـه مخالفـت حـزب       . ام  نوشـته  ی خود بطور مفصل درباره و     ی قبل یها نامه
ش فعال علناً و در سـطح  کیر ییتغ] غات مربوط بهیتبل[ من و خود من برنامه    کوچک

 ییهـا   از توطئه  ییچوجه جز یه ن امر به  یه ا کشود   یگفته م . نار گذاشته شد  کعموم  
د یـ ن مـورد ترد یـ  مـن در ا کمعـذل . رد نبوده اسـت   یگ یران صورت م  یه بر ضد ا   ک

 یا  دال بـر وجـود برنامـه       ی پارسـ  یها  در روزنامه  یافک کدارم و خوشبختانه مدار   
ن یـ در ا. میـ ار داریـ  در اختین زرتشت یان مسلمان به آئ   یرانیش مجدد ا  کیر  یی تغ یبرا

ن یـ ا. دارم یتان ارسال م  یام برا  ران داشته یه ا یه با مقامات عال   ک را   یباتاتکخصوص م 
ن یکلـ . م بـه دنبـال داشـت      ی را بـرا   ی متفاوت یها نشک وا یمسئله در مطبوعات پارس   

ن یـ  از رهبـران ا    یکـی نامـه   . ن شـدند  یار در تهران از من خشـمگ      کایافراد مزور و ر   
رخ    بـه ی اسـت، بـرا  یتشـت  زریـک ه کـ او، . اشخاص مزور در مقابل من قرار دارد 

در ] مسـلمان  [ین محمـد  ی واعظـ  کنـ یا<: سـد ینو ین مـ  ی خود چنـ   یروزیدن پ یشک
  >...ندیگو ی سخن میرانی این از مذهب باستانیمساجد مسلم

مز یتـا ه یه بـه نشـر  کـ  را یا  نسخه از نامـه یک، “هیمقامات عال”ام به  عالوه بر نامه 
التم را بـا شـما      کن مش یش از ا  یپ. ارمد یمه ارسال م  ی فرستاده شد، به ضم     هندوستان

ه کـ ان ثروتمند قرار دارند    ی تحت نفوذ پارس   یمطبوعات بمبئ . ان گذاشته بودم  یدر م 
ام  ات صـادقانه یان نظری بی برایافتن راه ینرو، در   یاز ا .  متعصب هستند  یثراً افراد کا

ه مـن   ی عل یه در مطبوعات پارس   ک یفیتوانم به اراج   ی نم یحت. اند م را بسته  یها دست
توانسـتم   یار داشـتم مـ    ی در اخت  یا اگر روزنامه پرخواننده  . شود پاسخ دهم   ینوشته م 

 .نمکها را نقش بر آب  ن توطئهی ایتمام
ان ی، پارسـ  کریـ  ز ین بنگـال  یـ ا. ش مسـخره بـود    ی نمـا  یکران  یدار تاگور از ا   ید
 ه بـه کـ ، >مـون و فاختـه  یروبـاه، م <با خواندن مقاله   .  را دست انداخته است    یکفنات
ن ین مقالـه را بـه چنـد     یـ ا. د بـرد  یـ  خواه ین امر پ  یام، به نحوه ا    مه ارسال داشته  یضم

ح یمنظـورم را توضـ  . اند ردهکنون آن را چاپ نکدام تاکچ ی هیروزنامه فرستادم ول  
 اعـراب   یواسـطه فشـار و تعـد       ان بـه  یه پارسـ  کـ ن جنجـال    یـ به اعتقاد من ا   : دهم یم

ه کـ من جـداً معتقـدم      .  است یخی تار  سفسطه یکاند،   ردهک کران را تر  یمسلمان ا 
 یا طبقـه روحـان    ی موبدان   یفرسا  از ظلم و ستم طاقت     یران به اسالم ناش   یدن ا یگرو
شـدند از   یران متحمـل مـ  یـ ان در ایه زرتشـت ک یتیثالثاً، به اعتقاد من، آزار و اذ  . بود

 اسـالم را   یویه به خاطر مطامع دن    ک بود   یانی زرتشت یه از سو  کجانب اعراب نبود بل   
توانسـتند   ین سـابق برگشـته بودنـد نمـ    یـ ه خود از دکنیرفته بودند و با توجه به ا     یپذ
. انـد   مانـده ین سـابق بـاق  یـ شان همچنان مصـراً بـه د   گانیشان و همسایه خو کنند  یبب

ز از  یران ن یت ا یمکگردد و حا   یهنه مجددًا طرح م   ک یا نم مسئله یب ی م ین، وقت یبنابرا
اً و یـ ه قوکـ لم یار مـا یآورد بسـ  یبـه عمـل مـ   ت یـ  حما یخیفات تار یات و تحر  یجعل

. می نما ی دفاع و جانبدار   یخیات تار یق و واقع  یه از حقا  کمصراً، نه لزوماً از اسالم بل     
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 در  ی به عنوان گام   ی فرهنگ فارس  یرسکس  ی بر تأس  ی به تاگور مبن   یشنهاد فروغ یپ

افتـه  ین  تحقق یها  از وعده  ی و تنگنا، بخش   یام گرفتار یان در ا  ی به پارس  کمکجهت  
 .است

راهـه  یاسـت درواقـع بـه ب      ی آوردن بـه عـالم س      ینم بـا رو   ک یر م کف! زیدوست عز 
نم تا بـه  ک یارکتوانم با تو هم یم. یخ و فلسفه بازگردیاش به عرصه تار  ک. یا رفته
روان یـ من از پ] گرچه. [ران بودی ای جهات ناجیاریه اسالم از بسکم یا ثابت نمائ یدن

 . هستمیخیق تاریغ و اشاعه حقای معتقد به تبلی ولستمین] ص[محمد ] نید[رسالت 
 ارادتمند

 .ن. ک. گ
 

 
ت و  یرک و سانسـ   یی اوسـتا  یها ارشناس برجسته زبان  ک 5،مانیخسرو نر کیگشتاسب شاه   
. ا آمـد  ی به دن  ی خانواده پارس  یک در   1873ران، در اوت    یخ باستان هند و ا    یپژوهشگر تار 

تبـار و از اعقـاِب        یرانیه خود را ا   کاند    رتشتن ز ییروان آ ی از پ  کوچک یا  ان جامعه یپارس
ـ ا. دانند  ین هند م  ی دور به سرزم   یها  نِ گذشته یمهاجر  یهـا    در سـده   کوچـ کت  یـ ن اقل ی

ان آن هـم    یـ فـا نمـود و از م      ین هنـد ا   ی برجسته در سرزم   ی نقش یالدیستم م ینوزدهم و ب  
ار یر و بس   زرساال یها ، و هم دودمان   ی، مثبت و منف   ی و فرهنگ  یاسی برجسته س  یها  چهره
 و گـاه رقابـت      یونـد ی غرب همپ  یایداران دن   هین سرما یه با بزرگتر  کد آمدند   ی پد یمتنفذ
 6.داشتند

:  تعلـق داشـتند  ی جامعـه پارسـ  ینی به رهبران د  پشتمان تا چهار    ی نر یخانواده مادر 
پدر بـزرگ و پـدِر      . رسد  ی م 7،ی معروف پارس  یروز، روحان یمان به مالف  ی نر ینسب مادر 

 
5.   Gustaspshah Kaikhusroo Nariman 

و از نظر مواضـع فکـری و سیاسـی،      جامعه پارسی هند، مانند هر جامعه انسانی دیگر، از نظر طبقاتی              . 6
در این جامعه گروهی کوچک از اشرافیت زرساالر وجود دارد که امروزه            . همگون و یکدست نیست   

ساکنان کنونی هنـد، صـرفنظر از       . کنند و مقیم اروپا و آمریکا هستند       عموماً در پهنه جهانی عمل می     
 .سیان تعلق دارندچند خانواده زرساالر چون تاتا، معموال به طبقه متوسط پار

 و سـراینده منظومـه      دسـاتیر آسـمانی   ، پسر مالکاووس، نویسـنده کتـاب        )1830-1758(مالفیروز    . 7
، انتشـارات دانشـگاه تهـران،    نامـه دهخـدا    لغتابراهیم پورداوود، دساتیر، مقدمه     :  بنگرید به  .نامه  جرج

، آذر  2-1، شـماره    ، سـال دوم   جهان کتاب نامه،    ؛ هوشنگ جیرانی، جرج   49-37، صص   1373زمستان  
 .11، ص 1375
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لنـل  کمـان،  یپـدر نر  . ، بودنـد  “یشاهنشاه”، از فرقه    یز از دستوران زرتشت   ی ن مانیمادر نر 

ا درآمـد و در     یـ تانیه بـه خـدمت ارتـش بر       کـ  بود   یانین پارس یمان، از نخست  یخسرو نر کی
رسـتان، در   یمان پس از اتمام دب    یگشتاسب نر . ت داشت ک افغانستان و برمه شر    یها جنگ

ار کـ الت رانگـون بـه      یه عنوان مترجم در ا    ل نمود و سپس ب    ی تحص ینستون بمبئ یالج الف ک
 ی آمد و به عنوان مترجم در دسـتگاه دولتـ  ی به بمبئ یبا شروع جنگ اول جهان    . پرداخت

انـه  یات هندوستان، خاورم  ی نشر ی با برخ  یارکمان هم ین زمان، نر  یاز ا .  شاغل شد  یبمبئ
 .  منتشر نمود“.ن. ک. گ” یرد و مقاالت خود را با امضاکو اروپا را آغاز 

، ی، عرب ی فارس یها تسلط بر زبان  .  زبان داشت  یری شگرف در فراگ   یمان استعداد ینر
 ی علمـ    پشـتوانه  یسـ ی، فرانسـه و انگل    ی، روسـ  ی، آلمـان  ی، زنـد، ارمنـ    یت، پال یرکسانس

 خاورشناسـان بـاختر و   یهـا   جامع با پـژوهش ییار او قرار داد و آشنا    ی در اخت  یرومندین
 شـناخته  ی علمـ یا  به عنوان چهـره یپس از چند سبب شد تا   ی و یدقت و انصاف علم   

 یاریزد و در بسـ      ی روز قلم م   یاسیخ باستان و مباحث س    یات و تار  ینه ادب یاو در زم  . شود
نانه کش  نگرش سنت . پرداخت  ی م یه اسالم یران باستان و قرون اول    یخ ا یاز مقاالتش به تار   

 از  ی تند برخ  یها نشکاات جسورانه را سبب شد و و      ی نظر یمان ارائه برخ  یو نوآورانه نر  
 . ختیشانش را برانگکیهم

 
 و  ی  دولـت ساسـان     یه درباره فروپاشـ   ک یمان در سلسله مقاالت   ی نر یات جنجال ینظر
. ان شـد  یـ نمود ب   ی منتشر م  لیکرونک یبمبئ در روزنامه    یه اسالم یران در قرون اول   یوضع ا 

 در  یاسـ ی س یهـا  نوناک یانه برخ یگرا  باستانغات  یه درست در اوج تبل    ک - مانیمقاالت نر 
. خـت ی را برانگین پارسـ یآلود متعصـب  نش غضبک وا-افتی یران انتشار م  یاروپا، هند و ا   

ه بـا  کـ ، یقت علمـ ی به حقیبندیش را پا یزه خو ی خود، انگ  یها  دگاهیمان در دفاع از د    ینر
ـ مـان بـا نگـرش را   یمخالفـت نر . ر است، اعالم داشـت یهرگونه تعصب مغا  ان یـ ج در می

ه مـتهم بـه    ک او به ارمغان آورد؛ تا بدانجا        ی را برا  یبیشناسان مصا    شرق یان و برخ  یپارس
 . خود شدینیان و سنن دکایراث نی به مییاعتنا ی و بییگرا اسالم
ه داشـت،   کیـ  برخوردار بود و بر مستندات معتبر ت       یافک یه از باِر علم   کن مقاالت،   یا
 :ج را هدف گرفته بودی رایها  افسانهیبرخ

ان را در زمـره     یه اسـالم زرتشـت    کـ  اعالم داشت    >ینیافسانه فشار د  <ه  مان در مقال  ینر
شـان  ی ا یل بود بـرا   ی قا ینی د یها تی اقل یه برا ک را   یه حقوق یلکشناخت و     یتاب م کاهل  
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ه، جاهالنه و   یپا  یان ب یج درباره فشار مسلمانان بر زرتشت     ین، افسانه را  یبنابرا. ل شد یز قا ین

 8.ز استیآم تعصب
ان بـه اسـالم     یـ رانیمان به علـل گـروِش ا      ی، نر > به اسالم  یراجباری غ میتسل<در مقاله   

ـ ر اد یروان سا ی پ ی مسلمانان و آزاد   ینی د ییباکیهن، ش کپرداخت و، با ارجاع به متون        ان ی
 9. ثابت نمودیران اسالمیرا در قلمرو ا

: گر پرداخـت یج دی به مقابله با دو افسانه را   >یگر یتفرقه در زرتشت  <مان در مقاله    ینر
 چـون  ین پهناوری خود توانستند سرزمیل چند هزار نفر  یه اعراب با سپاه قل    کنینخست ا 

ـ ه گوکـ ج  ین باور را  یدوم، ا . نندکران را به زور مسلمان      یا ـ ا در ای  وحـدت  یران ساسـان ی
 یگر  یزرتشت: او نوشت .  بودند یا اغلب آنها، زرتشت   ی مردم،   یمفرما بود و تمام   ک ح ینید
ت یحیرومند به نام مس   ی جوان و ن   ین با دشمن  ین د ی ا ی، ول  بود ی دولت ساسان  ین رسم ید

دهد،  ی م یه متون آن دوران گواه    کز، چنان ی ن یگر  یبه عالوه، در درون زرتشت    . مواجه بود 
 10.دندیورز یگر خصومت میدیکه به شدت با ک متعدد وجود داشت یها مذاهب و فرقه

ان بـه اسـالم را      یرانی آزادانه ا   و یمان گروِش اراد  ی، نر >یرانی ا یریپذ  انطباق<در مقاله   
 یه بـر فضـا    کـ  سـه مأخـد را،       >یشتر بر انصـاف اسـالم     یگواه ب <و در مقاله    11شرح داد؛ 

 :  نمودیداد، معرف ی می گواهیه اسالمی در قرون اولینی و عدم فشار دیشیآزاداند
ـ  ا.شی ابـال کگجسـت  اسـت بـه نـام     یهن پهلـو  ک متن   یکنخست،    1200ن رسـاله  ی

بـغ، پسـر فرخـزاد،      به نـام آدار فـره   ی زرتشت ینی رهبر د  یک یله علم  شرح مجاد  یا  لمهک
 بـه   ی زرتشت ین روحان ی رساله فوق، ا   یطبق ادعا . یفه عباس یاست در حضور مأمون، خل    

 .ندک یدهد و مأمون و حاضران در دربار او را قانع م یسته میهفت سئوال پاسخ شا
ـ  ا. اسـالم یعلمـا  نـام   اسـت بـه  یا  نمود، رسـاله یمان معرف یه نر ک ین سند یدوم ن ی
-1754 ی، در سفر سـالها    یل دوپرون، محقق فرانسو   یتکن بار توسط ان   یه نخست کرساله،  
ل یـ تکان. نگاشته شده ) یدر(ه  ی اول ی شد، به زبان فارس    ی او به هند شناخته و معرف      1761

ون ی اسـت و بـه اظهـار روحـان         یمیاب و قـد   یمکار  ین رساله بس  یه ا کسد  ینو  یدوپرون م 
نفرانس ک یک ین رساله، درواقع، ماجرا   یا. نوشته شده ) ع (ی زمان خالفت عل    در یپارس

 
8.   G. K. Nariman, Writings of G. K. Nariman,Orientalist and Linguist, Bombay: R. B. 

Paymaster, n. d., pp. 163-169. 
9.   ibid, pp. 170-174. 
10.   ibid, pp. 180-184. 
11.   ibid, pp. 185-192. 
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 را در ی مسلمان و زرتشتیان علمای مینی مباحثه د  یکدهد و متن      یان را شرح م   یاالد  نیب

ان نوشته شـده و     ین رساله توسط زرتشت   یا. دارد  یان م ی، ب )ع (یآن زمان، و در حضور عل     
ل قدمت و ارزش    یز، به دل  ی ن یام اوزل یلیسِر و . بحث است ن  ی آنان در ا   یها دگاهیانگر د یب

ـ .  از آن متحمل شد   یا   به دست آوردن نسخه    ی فراوان برا   ن رساله، رنج  یالعاده ا   فوق  یول
ـ ل دوپرون، زمان نگـارش ا     یتک، برخالف ان  یاوزل  یالدین رسـاله را سـده دوازدهـم مـ         ی
ل دوپـرون را،  یتک و نظر ان  ن رساله پرداخت  ی قدمت ا  یبعدها، بلوشه به بررس   . دانست  یم

ـ ا. تـر دانسـت     ، صـائب  )ع (یدال بر انتساب رساله فوق به زمان خالفت حضرت عل          ن ی
  12.ده استی به چاپ رسی توسط مول فرانسو1892رساله در سال 

 
  اسـالم یعلما رساله ین در معرفیشیمان بحث پی، نر> اسالمییباکیروح ش<در مقاله   
 .را ادامه داد

 : ندک یته مهم را ثابت مکن رساله چند نیمان، ایبنوشته نر
ـ  در اینـ یق دیی فشار و تضـ یه اسالم فضای اولینخست، در دوران خلفا  ران وجـود  ی
 .ان نبردین زرتشت را از مییفه دوم، آیج عمر، خلینداشت و برخالف تصورِ را

 یهـا   نـد بـه فرقـه     یگو  ی سخن مـ    اسالم یعلماه در رساله    ک یون زرتشت یدوم، روحان 
 یعلمارساله  : سدینو  یمان م ینر. امال متضاد است  کشان گاه    دگاهیعلق دارند و د   مختلف ت 

ـ ه د کـ ه تنها متن موجـود اسـت        کار دارد   یت بس ین نظر اهم  یژه از ا  ی بو اسالم  یهـا  دگاهی
 در امـان مانـده   یان شده و از گزند سانسور موبـدان زرتشـت      ی در آن ب   ی زرتشت “نیمرتد”

ه متـون   یـ لک پس از اسالم     ی متماد یها   سده یروه در ط  ن گ یمان، ا ی نر زعم  بهرا،  یاست؛ ز 
ن زرتشـت فـراهم     یـی دسـت از آ   یک و   ینشـ ی گز یتـ یان بردند و روا   یشان را از م   یدگراند
 .آوردند
 و ثمـره  >ینـ یب دیـ  عجیفضـا < یـک  یایه نام بردم گوک یدو متن : دیافزا  یمان م ینر
ه کم یم محق باشیتوان یما م.  وجود دارد >العاده   فوق ینی د یآزاد<ه در آن    ک است   یطیمح
ـ ن فضـا بـه رشـته تحر       یه در ا  کم  ی بدان ین دو متن را معدود بازماندگان متون فراوان       یا ر ی

ه بـه  ک برپا شده    ینینفرانس د کو در زمان مأمون دو      ) ع (یاگر در زمان عل   . درآمده است 
 یها سنفرانکن  ی، بنابرا ) دو رساله فوق   یبه ادعا (ده  یان انجام ی زرتشت یها دگاهی د یروزیپ
نگونـه متـون    ی ا یون پارس یافته و لذا روحان   یان  یان پا یست زرتشت که با ش  کز بوده   یگر ن ید

 .اند ردهکرا حفظ ن
 

12.   ibid, pp.193-195. 
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 بـر   ینـ ی اسالم و عـدم فشـار د       یشیمان به عنوان گواه آزاداند    یه نر ک ین مأخد یسوم
ـ تقوتـاب  ک اسـت متـأخر؛   یدهد، اثـر    یان ارائه م  یزرتشت ـ ت دی ه توسـط  کـ  سـنا ین مزدی
ده ی در هند به چاپ رس     1851 نوشته شده و در سال       یبها  یج  ی ج یدجیش جم یسهرابج
اسـت  یه ر کـ  اسـت    یا   صاحب نام و عضو خانواده     ی پارس یکتاب  کن  یسنده ا ینو. است

ده یتاب دو منشور بـه چـاپ رسـ   کن یدر ا.  را در آن زمان به دست داشت      یجامعه پارس 
.  اعـالم شـده اسـت    ینیاسم د  مر ی و اجرا  ینی اعتقاد د  یت اسالم از آزاد   یه در آن حما   ک

، در زمـان    )ع (یو منشـور دوم توسـط علـ       ) ص(امبر اسـالم    یـ منشور نخست توسـط پ    
 ین زرتشـت  ی، نخسـت  یحامل منشور اول برادر سلمان فارس     . ران ارسال شد  یخالفتش، به ا  

ه منسـوب بـه     کو منشور دوم،    . بود) شانکفرخ پسر س   (ینام مهد  به. دیه به اسالم گرو   ک
 را بـر خـود دارد، توسـط بهـرام     ی هجر39خ رجب سال  یاست و تار  ) ع (یحضرت عل 
 .ران ارسال شدهی به ایردار زرتشتیشاد پسر خ

ـ  اگر ا  ی حت یم؛ ول ینک ین دو منشور بحث نم    یما درباره اصالت ا   : دیافزا  یمان م ینر ن ی
م بر آن   ک حا یشی آزاداند ی است بر فضا   یم باز وجود آن گواه    یز بدان ی ن یدو سند را جعل   

 یه سـلمان فارسـ    کند  ک یمنتسب است ثابت م   ) ص(امبر اسالم   یه به پ  ک یمنشور. ندورا
م؛ او  یشناسـ   یار مـ  یـ نیه ما هنوز او را به نام دستور د        ک بود   یه زرتشت ی بلندپا ی روحان یک

 13.افتی بلند یگاهیامبر اسالم جاید و در نزد پیداوطلبانه به اسالم گرو
منسوب اسـت و بـه      ) ع (یه به عل  کنمود   یز معرف ی را ن  یمان منشور سوم  یبعدها، نر 

ن سـه منشـور   یمان متن ای، نر1925در سال .  داده شدهیسپند زرتشت یفرزندان ادارباد مار  
 منتشـر   یسـ یحات خـود، بـه زبـان انگل       ی شهرت دارند، به همراه توضـ      احدنامهه به   کرا،  
 14.نمود

ـ  ا یها  دهک آتش یسکچه  <مان در مقاله    ین سال، نر  یدر هم   بـه  >رد؟کـ ران را خـراب     ی
 : گر پرداختیج دی افسانه رایک یبررس

و نهـروان  .) م635(ه ی قادسـ  یهـا   پس از جنـگ    “یسام”ا اعراب   ین افسانه گو  یطبق ا 
ـ ا. دندیشک ی را به نابود   “ییایراِن آر یا”ردند و   کران را خراب    ی ا یها  دهکآتش.) م642( ن ی

 در آن روزهـا در      ینـ ی مع یهـا  انونکـ ه  ک بود   یغات نژادپرستانه ضدعرب  یادعا از زمره تبل   

 
13.   ibid, pp. 196- 200. 
14.   G. K. Nariman, Ahad-Nameh, Bombay:Iran League, No. 1, 1925. 

 :و نیز بنگرید به
 H. D. Darukhanawalla, Parsi Lustre in Indian Soil, Bombay: 1963, vol 2, pp. 100-102. 
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ل در  یتر و کد: او نوشت . ردکن ادعا را قاطعانه رد      یمان ا ینر. دادند  یسراسر جهان رواج م   

ـ ان ا یخ خلفا از رونق وضع زرتشت     یتار ومـت  ک پـس از سـقوط ح      ی طـوالن  یران مـدتها  ی
 یالدیران در سده نهم مـ     یان ا یز از وضع زرتشت   یگل ن یند، و اشپ  ک یرت م ی ابراز ح  یساسان
 خاورشناس روس، در پژوهش مهـم       15چوالسون،. ر است ی متح یا سده سوم هجر   برابر ب 

. دارد ی ابـراز مـ  ینظـر مشـابه  ) 1856پطرزبـورگ،    سـن (ن آنها   ییان و آ  یخود درباره صاب  
 شـرح  یران را در دوره اسـالم    ی ا یها  دهکل وضع آتش  یمان، سپس، بر اساس متون اص     ینر
 16.داد

 
ز یـ  ن ی خاورشناسان غرب  ی برخ یها  پژوهش ش از یات خو یمان به منظور ارائه نظر    ینر

، اثــر یات اســالمیــران بــر ادبیــر ایتــأثتــاب کل، او یــن دلیبــه همــ. جســت یبهــره مــ
 ترجمـه نمـوده   یه از عربک، یرد و به همراه ملحقات    ک ترجمه   یرا از روس  17نوسترانزف،یا

 . دی به چاپ رسانیبود، در بمبئ
 و  ی همـدل  یجـاد تمـدن اسـالم     ین در ا  ایرانیمان؛ ا یه نر ی بود بر نظر   یدییتاب تأ کن  یا
 یات اسـالم یـ  بر ادبیرانیشه و فرهنگ ایل اندین دلی نشان دادند و به هم     یت جد کمشار
 یان بـه هنـد و نـابود       ی از زرتشـت   ین مهاجرت گروهـ   ی نهاد؛ و بنابرا   ی بر جا  یر جد یتأث

 > فاتحان عـرب ینیاستبداد و عدم تحمل د< از  ی ناش ی زرتشت ینی از متون د   یبخش مهم 
 . رفت ی به شمار می از زبان روسی هندیکن ترجمه یتاب، نخستکن یا. نبود

ـ یتـار ش، یف ارزنـده خـو  یمـان تـأل  یتـاب فـوق، نر    کدو سال پس از انتشـار         یخ ادب
ـ ا. ، را منتشر نمـود    ییت بودا یرکسانس ات یـ  در ادب  یی متـون بـودا    یتـاب بـه بررسـ     کن  ی
ـ انتشـار ا  . رفـت   یر مـ   معتبر و محققانه به شـما      یت اختصاص داشت و اثر    یرکسانس ن ی

 یهـا   تی شخصـ  یام، و برخـ   ی، از جملـه شـاه سـ       ییتاب با استقبال بزرگان جامعه بودا     ک
 یندرانات تاگور، مواجه شـد و چهـره علمـ         ی، چون مهاراجه پانا و راب     ی و فرهنگ  یاسیس
ـ  اد ی تمـام  یه به بررس  کطرف  ی پژوهشگر ب  یکمان را، به عنوان     ینر ان عالقمنـد اسـت،     ی

 اثر بارتولد، خاورشـناس روس، بـه        رانیاتاب  کمان ترجمه   ی نر یار بعد ک.  داد یبرجستگ
 . بودیسیزبان انگل

 
15.   Chwolsohn 
16.   G. K. Nariman, Persia and Parsis, Part I. Bombay: Iran League, No. 2, 1925 ,pp. 75-83. 
17.   M. Inostranzev 
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ان مسـلمانان و    یـ جاد تفـاهم م   ی او وقف ا   ی از زندگ  یران بود و بخش   یفته ا یمان ش ینر
 یبهـا   یجـ   ینشـاه جـ   یواال و د     عـدن  یهرمزجـ  نرو، او به همراه سِـر     یاز ا . ان شد یزرتشت

ـ  ا یسیب رئ یت نمود و سالها نا    ک مشار گیان ل ریاس انجمن   یدر تأس ) یرانیا( ن انجمـن   ی
 چنـد   ی بـرا  یجـاد شـد و و     یمان ا یز به همت نر   ین انجمن ن  یه ا ینشر. را به عهده داشت   

ـ در ا . ر آن بود  یسال سردب  ـ ه انجمـن ا   ین دوران نشـر   ی ان یـ  م یگ بـا روح همـدل     یـ ران ل ی
 .ز داشتیانه پرهیاگر باستانات یج نظریافت و از تروی یان انتشار میمسلمانان و زرتشت

درسـت در  . افـت یز نیتوانست دوام آورد و دوام ن ین انجمن نم یمان با ا  ی نر یارکهم
ـ ینشـاه ا یمـود، د یپ یان و مسلمانان را م  یان زرتشت یمان راه تفاهم م   یه نر کهمان زمان     یران

 چون پورداوود و سـپنتا      ییشف استعدادها ک به   یاسی متنفذ س  یها انونک یه برخ یبا سرما 
مـان  یه نرکـ  یو درسـت در زمـان  .  اشـتغال داشـت    یت و آموزش آنـان در بمبئـ       یو هدا 

نشـاه در  ینمـود، د  یگ منتشر میران لیه انجمن این شماره از نشری را به عنوان اول   احدنامه
 را نشـر    قصـه سـنجان   پرورانه به نـام       نکی مجعول و    یا  تِ پورداوود از افسانه   ی روا یبمبئ
 18.داد یم

ه یـ  تعصـب عل   یداالسالم، بـه عنـوان حـامالن اصـل        یانِ جد یمان به زرتشت  ی نر ینیبدب
ه ک بودند   “یشانکینو”ران  یدر ا . اند  شان متعصب کیه نبود؛ نو  یپا  ینِ خود، ب  یشیشاِن پ کیهم

ـ رده و به ا   کشف  ک را   “راِن باستان یا” یبه تازگ  ـ  گرو “ن نـو  یـی آ”ن  ی آنـان در   . ده بودنـد  ی
 او را   یهـا   شـه ی و اند  ی پارسـ  مـانِ یان بودنـد و نر    یتـر از پارسـ       متعصـب  “یگـر  یپارس”

 “انکیـ وه و مجـد     کشـ ” یمـان، اسـالم را عامـل نـابود        یآنان، بـرخالفِ نر   . تافتند  یبرنم
زار بود، سخت   یمان از آنان ب   یه نر ک،  ی پارس یکونِ فنات ین راه از روحان   یدانستند و در ا     یم

ردشـان  ک و عمل>هراران متظاکایر<نان را یمان، در نامه به اقبال، اینر. نمودند یتر م   یکفنات
  :دیافزا یاو م. خواند ی م>آور ر تهوعیتزو<را 

ن یـ  از رهبـران ا    یکـی نامه  . ن شدند یار در تهران از من خشمگ     کایافراد مزور و ر   
 بـه رخ  ی اسـت، بـرا  ی زرتشـت یـک ه کـ او،  . اشخاص مزور در مقابل من قرار دارد      

در ] نمسـلما  [ین محمـد  ی واعظـ  کنـ یا<: سـد ینو  ین مـ  ی خود چنـ   یروزیدن پ یشک
  19>.ندیگو یران سخن می این از مذهب باستانیمساجد مسلم

 
انتشـارات انجمـن    : ، بمبئـی  ایرانشاه؛ تاریخچه مهاجرت زرتشتیان بـه هندوسـتان       ابراهیم پورداود،     .  18

 .1925زرتشتیان ایرانی بمبئی، 
، مرکز اسناد موسسه مطالعات تـاریخ معاصـر         1932 ژوئیه   11به محمد اقبال،    نریمان  . ک. نامه گ   .  19

 . آ345 -29-4/ 1ایران، شماره 
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 .ناره گرفتکگ نداشت و یران لی از ایریگ نارهک جز یمان راهینر
 
ن یه اکم ییفزاید بی او بود؛ و با   یمان برخاسته از وجدان و انصاف علم      ی نر یها  شهیاند
ش و چـه پـس   یه پ، چی از خاورشناسان منصِف غرب    یاریبس. ات منحصر به او نبود    ینظر

ـ ر او، در ا   کـ مان، و گـروه همف    ی نر یژگیو. اند   مشابه ارائه داده   ییها دگاهیمان، د یاز نر  ن ی
 یهـا  زشیـ ه انگ کـ ز،  یـ آم   جاهالنـه و تعصـب     یه مـوج  یـ  عل ی پارس یکه به عنوان    کبود  

ان یـ  نظـر خـود را ب  یـی چ پروای هیز برخاست و بیار بود، به ست   کامال آش ک آن   یاستعمار
 .داشت
  :نوشتمان ینر

ن یـ آنـان د  . ان تعصـب موبـدان بـود      ی ساسان ی از علل سقوط سلطنت زرتشت     یکی
 کمناسـ . ن بـود  کرممیـ ردن بـه آن غ    کـ ه عمل   ک بدل ساختند    ینیی را به آ   یزرتشت
م از  یه آن دوران بنگر   یاگر ما تنها به ادع    .  فراتر رفته بود   یی عقال ی از مرزها  یمذهب

بـر  [ن  ی سـنگ  ی را بـه بـار     یه زندگ یدعن ا ی بودن ا  یاجبار. مینک یرت م یتنوع آن ح  
  .ساخت یبدل م] یدوش آدم

 20.ندک یر با بول گاو اشاره می چون تطهیگر، به مراسمیمان، به عنوان نمونه دینر
 ی زننـدگ رغم بهها پس از اسالم همچنان پابرجا بود و،    ن مراسم تا سده   یه ا کم  یدان  یم
ومت مسلمانان، از   کان، در پناه ح   یت زرتش یها  دهکشد و آتش    ی برگزار م  یچ منع ی ه یآن، ب 

 فـارس را    یهـا   دهکحوقـل وضـع آتشـ       ، ابن یدر سده چهارم هجر   . رونق برخوردار بود  
  : دید ین میچن

تـوان بـه    یوان مـ یـ ق دیـ ز وجود دارد و تنها از طریار ن ی بس یها  دهکدر فارس آتش  
 یاهـ  دهکه آتشـ کـ ست مگـر آن ی ن یی و روستا  یا  هی و ناح  یرا شهر یآنها آگاه شد، ز   

  .فراوان دارد
  :سدینو یراز میان شکه سویده قرکر آتشکاو در ذ

ه کـ نیشـود مگـر ا      ی نم کند پا کض زنا   یا حا ی حامله   ی اگر زن  ین زردتشت ییدر آ 
ش کشاب گاو پـا یربد برهنه شود و او با پ ید و در نزد آتشبان و ه      یایده ب کن آتش یبد

  21.گرداند
 

20.   Nariman, Writings, p. VIII. 
 .43، ص 1366امیرکبیر، : تهران، شعار، ترجمه و توضیح از دکتر جعفر سفرنامه ابن حوقل  .  21
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 یهـا    هنـوز فرقـه    ی سده ششم هجـر    ه تا کدهد    ی نشان م  یگزارش ابوالفتح شهرستان  

ه، یصـان یه، د ینیه، خرمد یه، مسخ یه، زروان یومرثکیاند؛ چون     ران بوده ی در ا  “مجوس”متعدد  
 یهـا   دهک آتشـ  یی پابرجـا  یشهرسـتان . ه و اصحاب تناسـخ    یامیه، ص ینوکیه،  یه، ثنو یونیمرق

 یفـ  از مجـوس معر    یا  ه را فرقـه   یاو زرادشت 22.رده است کز گزارش   یران را ن  یمجوس در ا  
مجـوِس  < یهـا    از شـاخه   یکـی . شـد   یم مـ  یتر تقسـ  کوچکـ  یها  ه خود به فرقه   کند  ک یم

انگـذار  ید شـد و بن یه در زمان ابومسلم پدکاست  ) هیدیآفر  ا به ی(ه  یسانی فرقه س  >هیزرادشت
  :شته شدکتِ موبد مجوسان به دست ابومسلم یآن به سعا

 خـواف  یبنا. اشته خواف نام د کشابور  ی بود از رستاق ن    یشان شخص یس ا یو رئ 
 یپرسـت    آتـش  کتـر . یدی بود؛ آتـش پرسـت     یدر اصل زمزم  . رده بود کخراسان او   

 یرد از بـرا   کـ  وضـع    یتـاب کو  .  و زمزمه مانع آمد    یپرست  رد و مجوس را از آتش     ک
؛ و مـادران و  )هـا  یفروهشـتن مـو  (شـان را بـه ارسـال شـعور      یرد ا کـ و امر   . مجوس

و آن  ... و خمـر را حـرام سـاخت       . دیـ شـان حـرام گردان    یدختران و خواهران را بر ا     
وانـات مـرده    یو ح . ش بـر آن بـذل نمودنـد       یو امـوال خـو    . ردندکها بنا     فه رباط یطا
پـس،  . پرسـت   اند نسبت با مجـوس آتـش        ن مردم یتر  شان دشمن یو ا ... خوردند  ینم

شـت بـر در مسـجد    کش ابومسـلم بـرد و ابومسـلم او را           یموبد مجوس خواف را پـ     
ه کـ  کی زرادشـت اقـرار دارنـد و ملـو         یغمبـر یفـه بـه پ    ین طا یو ا )... شابورین(جامع  

  23.نندکم یشان را تعظیردند، اک یم میزرادشت را تعظ
رو یـ ن مذهب آنقدر پ   یا. ز سخن گفته است   یگر چون صابئه ن   ی از مذاهب د   یشهرستان

 24.م شودیه، تقسیه به فرق گوناگون، چون حرانکداشت 
 اسـت بـر     یران، گـواه  ی شدن ا  یاز اسالم ها پس     ان، سده یر اد یروان سا یرونق وضع پ  

ش و پس از    یان به اسالم، مدتها پ    یرانی ا یجی و تدر  ی مسلمانان و گروِش اراد    یشیآزاداند
  :سدینو ی میاشپولر به درست. حمله اعراب
 مـورد  یان بطـور مـنظم و بـا طـرح قبلـ      یه زردشـت  کـ م  یشناسـ   ی را نم  یچ مورد یه
گر یا اقدامات د  یها به فرمان دولت و        دهک آتش یرانیاز و ... ب واقع گشته باشند   یتعق

... شـود  یده مـ ی بـه نـدرت شـن   یلی آنان خینیتب دکا ی و یبر ضد مقدسات زردشت   

 
: ، به کوشش سید محمد رضا جاللی نـائینی، تهـران  )ترجمه الملل و النحل شهرستانی( توضیح الملل    .  22

 .439 -361، صص 1، ج 1362اقبال، چاپ سوم، 
 .397همان مأخذ، ص   .  23
 .94-10 صص ،2همان مأخذ، ج   .  24
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ان به اسـالم معلـول جبـر و فشـار مسـلمانان             ی زردشت یدن دسته جمع  ین، گرو یبنابرا

  25. داشته باشدیگرید علت دینبوده، با
ـ  مال یمحمد ترکده پژوهش ارجمند    کسته است   ین مقدمات، شا  یبا ا   را بـه جِـد      یری

  :هکم یشان موافق باشیم و با نظر ایریگ
ه در  کـ  بـوده و هسـتند       یا  هین منطقه و دو همسا    یم ا یان و عربها دو ملت قد     یرانیا
از ... اسـالم ... افتـه ی مختلـف    یهـا  لکهن خود تا امروز روابط آنها شـ       کخ  ی تار یط

 خاص  یارهایه جز با مع   کها   تیها و مل    است خارج از محدوده ملت     یگریمقوله د 
گر و در هـم  یدیکل آنها با یوستن مسایو به هم پ   . ستی ن یخود قابل مطالعه و بررس    

د و هـم چهـره      یـ افزا  ین دوران مـ   یـ خ ا یختن علل و عوامل آنها هم بر ابهام تـار         یآم
 .سازد یدر مکاسالم را 

رد، کـ ر  کـ  ذ زا     ابهـام  یختگیآم هم ن در ی چن یه بتوان برا  ک را   ین مثال ید بهتر یشا
ان و  یـ رانیخـتن آن بـا موضـوع اسـالمِ ا         یران و در هـم آم     یموضوع حمله اعراب به ا    

داد یـ ن دو رو  یـ ه غالبـاً ا   کـ  یا   اسـت بـه گونـه      یگری با علل و عوامل د     یکیه  یتوج
ر کـ گر ذ یدیکـ داد مـالزم    یـ ا بـه صـورت دو رو      یـ  واقعه و    یکمتفاوت به صورت    

تر   عی سر یی آشنا ی بود برا  یا  لهیو وس ران مقدمه   یهرچند حمله اعراب به ا    . شوند  یم
ها   رشته علتیک بود معلول  یا  ن امر حادثه  ی ا ین مرز و بوم با اسالم، ول      ینان ا کسا

ن یـ ان ایـ و م. گـر ی دیهـا   بود معلول علت  یگریان حادثه د  یرانی ا یش اسالم یو گرا 
 واقعـه  یکه بتوان آن دو را ک به آن اندازه نبوده است یدو حادثه هم وحدت زمان    

ه ک یزیچ. ر نمود یه و تفس  ی توج یپنداشت و هر دو را در پرتو علل و عوامل واحد          
  26.اوردهیخ اسالم هم به بار نیه در تارکران بلیخ ای نه تنها در تاریرگیجز ابهام و ت

 یه اسـالم یـ  قـرون اول یخنگـار ی در تار>یرگـ یابهـام و ت <ن یجاِد ا یه ا کم  ییفزاید ب یبا
ه کـ  بـود    یسـان کار  ک -رانی شدن ا  ی حمله اعراب و اسالم    دهی دو پد  یینما  سانیک -رانیا
 .نندکان را بریرانی ایادِ علقه اسالمیق اشاعه تعصباِت نژادپرستانه بنیخواستند از طر یم

توانسـت    ی اعـراب نمـ    کرده است، سپاه اند   کز توجه   یمان ن یه نر کدرواقع، همانگونه   
 نـو وادارد؛ آنهـم تـا    ینیرش دیذ را به زور به پ   ی ساسان ی پهناور چون امپراتور   ینیسرزم

 ینـد و حتـ  کن جامعـه نفـوذ   یهن اکپود فرهنگ   و   تارین نو در تمامیین آیه اکبدان حد   
 

شـرکت  : ، ترجمـه جـواد فالطـوری، تهـران        تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی      برتولد اشپولر،    .  25
 .338 -336، صص 1، ج 1364انتشارات علمی و فرهنگی، 

، تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصـر اسـالمی              محمد محمدی مالیری،      .  26
 .41-40صص  ، 1، ج 1372یزدان، : تهران



 یاقبال الهوری، نریمان پارسی و صعود سلطنت پهلو

 

19
ثرت سـپاه   کج درباره   یز را یآم  ، نظرات اغراق  یاشپولر، به درست  . زبان آن را دگرگون سازد    

رب در حمله بـه  ان عی نمونه، شمار سپاه  یاو، برا . ندک یران را رد م   یاعراب در حمله به ا    
، ی فردوسـ شـاهنامه  چـون  یند و ارقام ارائه شـده در متـون      ک یر م ک نفر ذ  4000فارس را   

  .داند ی میرواقعیره را غی و غیخ طبریتار، ی بالذرالبلدان فتوحر، یاث  ابناملک
ــا ــل تعــداد ی ــام از همــان آغــاز در مقاب ــول و ی غیهــا  گــزارشین ارق ــل قب رقاب

 هـزار   100 تا   10ه شامل   ک دارد   یانیصحبت از سپاه  ه  کرد  یگ  یز قرار م  یانگ  شگفت
 ک سب ی و در اساس فقط حاصل نوع      ینها همه جعل  یه ا کست  ی ن کیش. شود  ینفر م 

ان یه تعـداد سـپاه  کـ  است یمی معروف قدکنها در زمره همان سب    یا. نگارش است 
 یز درواقع بـه سـادگ     یسندگان ن ی از نو  یه برخ کد دانست   یبا... دهد  یاد ارائه م  یرا ز 
  27.اند ردهکه شهرت داشته است باور کنچه را آ

 بـود   یا   ربـط نداشـت؛ جاذبـه      “ریشمشـ ”ساِز اسالم بـه       رگر و دگرگون  یقدرت تسخ 
هـا   ا، قلـب ی آسی از جهان، از جمله در شرق و جنوب شرقیعیه در بخش وس   ک ییجادو

 دور  یهـا   ن جاذبه مخـتص بـه گذشـته       یا. ان باشد ی در م  یه اجبار ک آن یرا مسخر نمود ب   
ـ ار است و پو   کز در   یست؛ امروزه ن  ین  را بـه    یشـمندان علـوم اجتمـاع     ی آن اند  ی ذاتـ  ییای

ه هنـوز   کـ ،  1960 در دهه    ی علوم اجتماع  یالملل  نیالمعارف ب   دائره.  واداشته است  یشگفت
  : نبود، نوشتین خبری امروزییگرا از موج اسالم

ن رشـد مـداوم را   یشـتر یه هنوز بک است ینیان مهم، اسالم تنها د یان همه اد  یدر م 
ه کـ  اسـت    یت است رشد آن در نواح     یژه حائز اهم  یآنچه بو . دهد  یاز خود نشان م   

 اسـالم بـه سـود    ی قـو ینـدا . ز بـود یـ فرآمک یا لـه ی قبیهـا  ر فرهنگیشتر در تسخ  یپ
دهد،   یا نشان م  یخ جنوب آس  یه تار کت در همه جا، چنان    ی اقل یها ا گروه یمحرومان  

 برخـوردار   ی و اجتمـاع   یاسـ یت س یـ اضـر از اهم   ه در سده ح   ک است   یگریعامل د 
  28.است

ه آن یـ مـان عل یه نرکـ  را،   جاهالنـه یها ه همان بافته کحات، اسفبار است    ین توض یبا ا 
  :میشنو  یز میها نمود، هنوز ن وهکد و اقبال از آن شیشور

 
شـرکت  : ، ترجمه مـریم میراحمـدی، تهـران       تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی     برتولد اشپولر،     .  27

 .366 -364، صص 2، ج 1369انتشارات علمی و فرهنگی، 
28.   Charles F. Gallagher, Islam, International Encyclopedia of the Social Sciences, New 

York: Macmillan Co., 1968, vol. 8 , p. 204. 
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ه کـ خ اسـت    ین در تـار   یـ ن د ین، هم تنها و هم آخر     یاسالم نظراً و عمالً هم نخست     

ج خـود  یل و تروی تحمین نگذاشته برایاش پا به زم یواره و تختگاه بوم   هنوز از گه  
ق بـه   ییض و تضـ   یاسـت زور، تبعـ    یبرد و آنها را با س       یگانه حمله م  ی ب یها نیبه سرزم 

 29.دارد یرفتن خود وامیپذ
 
 یبعدها، برخـ  .  را رد نمود    قصه سنجان  ه اصالت ک نبود   یشمند پارس یمان تنها اند  ینر
 در  1943باتنـا در سـال      .  نمونـه، ب   یبـرا . ان داشـتند  یـ  ب ین نظر ینز چ یگر ن یان د یپارس

ن یاو ا . ن قصه ارائه داد   ین بودن ا  ی در اثبات دروغ   ی بنارس پژوهش  یشناس  نفرانس شرق ک
  : رد و در مقدمه آن نوشتک منتشر ارک آشیقصه سنجان؛ دروغگزارش را با عنوان 

رش ی مـورد پـذ  یر پارسـ یـ  و غی از دانشمندان پارسیاری بسی از سو  قصه سنجان 
ن یـ ن بـودن ا ی دروغـ رغـم  بـه . شود ی انگاشته می جد یخی اثر تار  یکقرار گرفته و    
 ی باصطالح اسـتادان دارا ی و برخیه سرانِ خودساخته جامعه پارس  کقصه، از آنجا    

 یخ واقعـ  ین قصه، به عنـوان تـار      یرش ا یان را با پذ   یترا مصرّند تا ما پارس    ک د کمدر
  30.نمکشند، من الزم دانستم تا گزارش خود را منتشر ک یهان هند، به گمرایزرتشت

قباد در سـال    کی به نام بهمن     ی اهل نوسار  ی موبد پارس  یک ظاهرًا توسط    قصه سنجان 
ـ ن قصـه گو   یطبق ا .  پرداخت شده  ی به نظم فارس   یالدی م 1599 ـ ا پـس از اشـغال ا    ی ران ی

ن خـود  یـی فـظ آ ه بـه ح کـ ، ی موبدان و اشـراف ساسـان  یای از بقایتوسط اعراب، گروه 
سـتند  ی زیب به صد سال در آنجا پنهان   یختند، قر ی خراسان گر  یها وهکعالقمند بودند، به    
ق به سواحل هندوستان رفتند و در       ی، با قا  یالدی م 776-775 ی سالها یو سپس، در حوال   

 . رانا، شاه سنجان، مورد استقبال قرار گرفتندی جادیآنجا از سو
 : ن استین قصه چنی بودن ایجعلل باتنا در اثبات ی از دالیبرخ
ان بـر   یـ رانیا. ران در دوران باسـتان رابطـه گسـترده وجـود داشـت            یان هند و ا   ی م -1
 در هنـد  ی زرتشتیها یلنکش از اسالم یاند و از مدتها پ ردهکومت  ک از هند ح   ییها بخش

ـ ان ای هنـد اعقـاِب زرتشـت   ینـون کان یپارس. برقرار بوده است   ـ انـد و نـه بقا   ن دورانی  یای
 . موهومیانیفرار

 یان زرتشـت یـ رانی بـر ا ینـ یچ نوع فشـار د ی، هی ساسانی امپراتوری پس از فروپاش  -2
 .شده است یاعمال نم

 
 .240-239، صص 1370اندیشه آزاد، : ، کلندرخششهای تیرهبابک بامدادان،   .  29

30.   B.N. Bhathena, Kisse-Sanjan; A Palpable Falshood, Bombay: 1944. 
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ـ  پد “ن سـنجان  ینش  سلطان” نداشته و    ی رانا، شاه سنجان، وجود واقع     ی جاد -3  یا  دهی

چگـاه  ین گجرات ه  ی از سرزم  یا  چ نقطه یدر ه . ال پردازنده قصه است   یده خ ییموهوم و زا  
 . وجود نداشته است“سنجان” به نام یا منطقه

 900ه چـرا    کـ نـد   ک یرت م یز ابراز ح  یگر، ن ی د یواال، پژوهشگر پارس    یکبهرامشاه ناس 
 31!د داستان آن پرداخت شود؟یسال پس از وقوع حادثه با

ـ   ی ی نمـ  ک پـژوا  ی علمـ  ی جـد  یها نگونه نگرش یه ا کب است   یعج  آنگونـه   یابـد، ول
شـود؛   یج مـ  یس تـرو  کاش، در همه جا و در نزد همه         کنکچ  ی ه ی، ب کوک مش یها  افسانه

سـون،  ک آبراهام ج  32ند،ک ی را نقل م   قصه سنجان ل،  یینگتون، استاد دانشگاه    یساموئل هانت 
ان یـ وار، ب   نگونـه مجعـوالت را، قصـه      یا، ا یلمبک و استاد دانشگاه     ییایکشناس آمر   یزرتشت

ـ م هـامبورگ ا   ی زبانان مق  یه فارس ی در نشر  33دارد،  یم ـ ن روا ی ـ  ا 34شـود،   یت درج مـ   ی ن ی
ـ  ای اسـالم ی وزارت امـور خارجـه جمهـور   تاب سبزکزا در  داستاِن خصومت  ران نشـر  ی

ـ م آلمـان هد ی مقیرانی ایک آن را به ی آلمان ی و سرانجام استاد   35ابد،ی یم دهـد تـا    یه مـ ی
  :دید آی پدی دور همدلیها ن موهوِم سدهیان او و مهاجرید میشا

ت یتـر اشـم  کام د ی استاد زبان پهلو.قصه سنجان ؛ن برداشتمی زم ی را از رو   یتابک
 از تنگـه  یه در قـرن اول هجـر  کـ  است ینانیشرح مهاجرت بهد... آن را به من داد   

 زمـان  یمـدت .  نشستندکیا زدند و در سنجان، از توابع گجرات، به خش  یهرمز به در  
 حـرف   یرنـد، امـا امـروزه اگرچـه بـه زبـان گجراتـ             یشه بگ یخواهد تا در هند ر      یم
 36.اند  آتش مقدس را هنوز نگاه داشتهیزنند ول یم

 

 
31.   Byramsha D. Nasikwala, Kisseh-i-Sanjan; or the Supposed Landing of  the Parsis in 

Sanjan, Bombay: 1944. 
، سال سـوم، شـماره      یغما اثر هانتینگتون در     عوامل اساسی تمدن  ترجمه بخشی از کتاب     :  به بنگرید  .  32

 .225، ص 1329پنجم و ششم، مرداد و شهریور 
خوارزمی، : ای، تهران   ، ترجمه منوچهر امیری و فریدون بدره      سفرنامه جکسن ابراهم ویلیامز جکسن،      .  33

 .411، ص 1369
، سـال   در هامبورگ چه خبـر؟    ان در نگهداری فرهنگ ایران،      فرهاد آبادانی، سهم پارسیان هندوست      .  34

 .5، ص 1373، خرداد 3اول، شماره 
 .41، ص 1370:  جمهوری اسالمی ایران، تهرانخارجه، کتاب سبز وزارت امور  جمهوری هند .  35
 .21-20، صص 1374، نوروز 100-99  ، شمارهآدینهمجید نفیسی، قصه سنجان و مهاجران گجرات،   .  36
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ـ ش از پنج دهه در جری بیریه به تعبک مفصل، یها دات و توطئهی تمهیدر پ  ان بـود،  ی
 بر سر نهاد و سرانجام      یه خلع شد، رضاخان تاج شاه     یسلطنت قاجار . ش1304در سال   
 دراِز  ی آرزو ربازیه از د  ک بود   یسانکن ثمره تالش    یا. افتیت  ی موجود “یپهلو”سلطنت  

ـ ا”اعاده   ـ  را در سـر داشـتند، در ا        “ران باسـتان  ی ش در یدند و از نفـوذ خـو   یوشـ ک ن راه   ی
 از خالء   “یپهلو”نام و فرهنِگ    .  تحقق آن بهره جستند    یا برا یتانی بر ی استعمار یامپراتور
 ! دینجوش

 ی از زرسـاالران پارسـ  ینـ ی معیهـا  انونکـ پورتر و یر ریات اردشکن زمان با تحر یاز ا 
ان هند به   ی جلب پارس  ی برا یا  شان، موج گسترده  ی ا یرانیا، و وابستگان ا   یتانی بر یپراتورام
 را بـر   “یپهلـو ”ه نـام    ک یا  ومت نورسته ک ح ییه گو کشد    یغ م ین تبل یچن. ران آغاز شد  یا

 را مغتنم   “موهبت”ن  ید ا یان هند با  ی است، پارس  “ران باستان یراث ا یاگر م یاح”خود نهاده،   
 “ین آباء و اجـداد    یسرزم”ش به   ی خو یها  هیران و انتقال سرما   یت به ا  شمرند و با بازگش   

 .ت ورزندک، مشار“انکیوه و مجد کش” یایش از اسالم، و احین و فرهنگ پییدر اعاده آ
 یاست سِـر هرمزجـ    ی به ر  یاروان پارس کن  یغات، نخست ین تبل ی ا یریهمزمان با اوجگ  

ـ ران شد و در پای اینشاه راهی دیج  اووسک راز ی بـه شـ  1305 مـرداد  7/ 1926 هیـ ان ژوئی
، یـک چ. گذشـت   ی مـ  ی سـلطنت پهلـو    ین زمان، هشت ماه از استقرار رسم      یدر ا . دیرس
 بـه آن و نگـاه آنـان بـه     یم پهلو یئت، نگرش رژ  ین ه یراز، ورود ا  یس در ش  ینسول انگل ک
  :ندک ین گزارش میران را چنیا

به همـراه   ) یبمبئاز عدن و    (نشاه  ی د یاووس ج ک یه، ِسرهرمزج یدر آخر ماه ژوئ   
ان بـه وطـن خـود       یه بـه بازگردانـدن پارسـ      کـ ،  ی بمبئـ  ی جامعـه پارسـ    یر اعضا یسا

مقامات استان، به دستور    . ردندکدن  یراز د یر خود به تهران از ش     یعالقمندند، در مس  
ه یبـه منظـور جلـب سـرما       .  بـه آنـان مبـذول داشـتند        یا  ژهیران، توجه و  یومت ا کح

ومـت  کبه وضوح ح. د شدی پدکیراز تحریعات شران در مطبو  یان به توسعه ا   یپارس
، صـرفنظر از  یولـ . نـد کن سـمت جلـب      یـ  را بـه ا    یه ِسرهرمزج کل است   یران ما یا
در واقـع،  . د نشـد یـ  عایجـه مشخصـ  یچ نتی، هـ  ک بر منشاء مشتر   یدات احساس کیتأ
شـان    ینان ثروتمنـد هنـد    یراز مورد انزجـار همـد     ی ش یر زرتشت ی و فق  کوچک یلنک

 بـه   کمـ ک داشتند و از     ینواز  ن سفر جالب تنها توقع مهمان     ی ا آنها در . قرار گرفت 
  37. نبودی خبریبودجه محل

 
37.   British Documents on Foreign Affairs, USA: University Publications of America, 1991, 

part II, Volume 21, p. 127. 
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ـ ان هنـد بـه مهـاجرت بـه ا    یل طبقه متوسـط پارسـ  یبا گذشت زمان، و عدم تما  ران، ی

ـ  یز مـ  یآم  مکارانه و تح  ک پرخاشگرانه، طلب  یغات لحن ین تبل یج در ا  یبتدر ه کـ  یم؛ لحنـ  یابی
 بـه   یهـود یلد در مهاجرت توده     یمز روچ ین ادموند ج  بار بارو    خشونت یها ادآور روش ی

 .ن استیفلسط
 یبـرادران وطنـ   < مندرج است بـا عنـوان        یا   مقاله نیالمت  حبلدر  . ش1306در آذرماه   

ه نام مسـتعار اسـت   کده ی به چاپ رس >یباستان< ی مقاله با امضا   >.ندی مطالعه فرما  یفارس
ـ در ا . پـورتر باشـد   یر ر یتوانـد از اردشـ      یاق نگاه م  ی و س  ک با توجه به سب    یول ن مقالـه،   ی
 یگـذار   هین سـرما  یند، ا ک یران دعوت م  ی در ا  یگذار  هیان هند را به سرما    ی پارس >یباستان<

ـ ند، آنان را به خاطر تعلل در ا       ک ین م یرا تضم  نـد و   ک ینـه بـه شـدت شـماتت مـ         ین زم ی
 .دیانم ین با هندوان متهم میری از معاشرت دیشان را به جبن و ترِس ناشیسرانجام ا

ـ گو  یه سـخن مـ    یـ خ بـه مـوطن اول     ی تار >آوارگانِ< از بازگشت    >یباستان< د، نمونـه   ی
ـ ن زمان سـخت در جر     یه در ا  کالمقدس را،     تیان به ب  یهودیبازگشت    یان بـود، فـرارو    ی

نظـر بـه    . ترساند  ی م “مادر وطن ” یشان را از عاق شدن از سو      یدهد، و ا    یان قرار م  یپارس
  :میآور یآن را م از یا دهین مقاله، گزیت ایاهم

ث یـ ان از ح  یه فارسـ  کـ نیان و بـا ا    کـ ای ن یخیل درخشـان تـار    ین دال یبا وصف ا  ... 
عـدم  ]... انـد [ ا دانسـته یت خود را شاهزادگان آسـ یرانیسب شرافت و ابراز جوهر ا ک

سـت و   یش از چ  ی وطـن خـو    ی در عمران و آبادان    یدار امروز یان ب یرانیمساعدت با ا  
 یـک س یا تأسـ یـ از یـ  امتیـک  باشـد درخواسـت    نمونـه هـم   یست ولو بـرا   یچرا نبا 

ارخانه ک نموده باشند؟ اگر عدم اعتماد به نشر ثروت خود دارند و             ی عمران یمپانک
ه اوضـاع مغشـوش     کـ م  یدهـ   یقـان مـ   ینه آرند، ما بقدرالحصه خـود ا      ی را ب  یقندساز
ر نمـوده، آن عـادات و اخـالق         ییـ  تغ یلـ ک سـابقه ب   یله ارتجـاع  ی و اخالق رذ   یدولت

حضـرت  ی اعلی شده و امـروزه در تحـت پرسـتار   ی سلطنت قجر توأماً سپر با یرانیا
ه کـ ده  ی پوشـ  ی لبـاس تجـدد    یرانیهم عنصر ا  کن ملو ی د ی، به مفاد الناس عل    یپهلو
ده و یـ  نگذشـته اخـالق حم  یریـ ن شاهراه دیر همیده شده و در س  یمتر د کر آن   ینظ

ه شـما   یـ بـه آت  ه مـا را     کـ ] یا[تـه ک ن یولـ . افـت ی خود را خواهـد      یخیافتخارات تار 
ن قـوم  یه اکان با هنود است     یهمانا معاشرت پارس  ... برادران خود به دهشت انداخته    

 صــفات جــبن، هــراس و ی خــود را باختــه، دارایه اســتقالل ملــکــن یــعــالوه بــر ا
مــا ... [انـد  یر و تحـوالت الهـ  یب و تقـد ید مخصـوص نصـ  یـ و عقا... یپـرور  اوهـام 
 یارهـا کان بـه مبـادرت   ی پارسـ یمـروز عـدم ابـراز جـالدت ا   ] لیـ ه به دل کم  ینگران
ر محـول  یب و تقـد  یارهـا را بـه قضـا، قـدر، نصـ          ک بعـد هـم      یچند...  وطن یعمران

له اجانب  یه به وس  ک خواهد بود    یو آن وقت  . ت گردند یرانی از صفات ا   ینموده، عار 
ه تشـددات   کـ محتاج به مساعدت شما نباشند، بل     ... انیرانیل شده، ا  یمک ما ت  یارهاک



 ن پارسی و صعود سلطنت پهلویاقبال الهوری، نریما

 

24
ن اسـت مـادر وطـن هـم در     یقـ ی... ه زخم شما آوارگان خواهنـد زد     هم ب  یشتریو ن 
در ... دیسـته، عـاق محسـوب     ی نگر یگـانگ یاج به شما به نظر ب     یدار و احت   و رین گ یهم
 ی فـراهم اسـت، مقتصـ   ینات مال ی و تأم  یا و انتظامات داخل   یه وسائل مه  کن موقع   یا

نـه  یه زم یـ  ته  وطـن و   ی عمرانـ  یارهـا ک رشته از    یکان هم در    یه فارس کچنان است   
ه کـ ز اسـت    یانگ  چقدر اسف ... ش و جذب قلوب اشتغال وزرند     ی معاودت خو  یبرا
ند و تا به ینما یق مید ما با لسان برادرانه هر روزه شما را به مراجعت وطن تشو           یجرا

عـت آوارگـان هـر قـوم را بـه      یدست طب...  ابراز نداشته است یچ اثرات عمل  یحال ه 
 بـه  ک انـد کان آواره انـد یـ هودیه  کـ نـد، چنان  کش خواهد اف  ی زاد و بوم خو    یواد
رت در مسـابقه    یـ تنهـا ابـراز غ    ! ن چوگـان  یـ  و ا  ین گـو  یـ ا... المقـدس شـتافتند     تیب

  38. الزم استیپرست وطن
پرورانـه و مولـد       ات وطـن  یـ ه مظهـر ح   کـ <،  >مانینر. ک.  ج یآقا<سنده مقاله از    ینو

ب یـ ن راه ترغ  یان را به ا   یه پارس کخواهد    ی، م >اند  انین فارس یرخواهانه در ب  یاحساسات خ 
ـ   ی اسـت بـر نفـوذ شخصـ        یان آن، گواه  یوه ب ین درخواست و ش   یا. ندک الم کـ  یت و برائ

 .ان هند در آن زمانیان طبقه متوسط پارسیمان در میگشتاسب نر
 از دوسـتانش در  کوچـ ک ی، بـه همـراه گروهـ    >یباستان< درخواست   رغم  بهمان،  ینر

 در  یگـذار   هی سـرما  یهـا   تیا خاست، محدود  ات به پ  کن تحر یه ا ی هند، عل  یجامعه پارس 
. ردکـ ران باستان را فاش یان اعاده ای مدعیارکای و ریران را خاطر نشان نمود و دغلباز      یا
ند نبود، بـه عنـوان   ی خوشایم بر جامعه پارسک حایراسک پلوتویه طبعاّ براکن مواضع،   یا

مـان در نامـه    ی نر 39. آماج انتقاد قرار گرفـت     ی به سخت  ی شد و و   ی تلق یرانی ضد ا  یاقدام
  :دهد ین شرح مین ماجرا را چنیخود به اقبال ا

 یهـا   هیران، البتـه همـراه بـا سـرما        یـ  مهاجرت بـه ا    یان برا یب پارس یبه منظور ترغ  
 است، و بازگشت ین زرتشت یران آماده قبول مجدد آئ    یه ا کخود، به آنان گفته شد      

ن مـوارد،   یـ  عالوه بـر ا    .ها  دهکل مساجد به آتش   یان مصادف خواهد شد با تبد     یپارس
م بـه  یه رضـا شـاه تصـم   کـ ان معتقدنـد  ی از پارسـ یز وجود دارد و شـمار     ی ن یعاتیشا
مـأموران  . ، گرفتـه اسـت    ین زرتشت یی آ ی ظاهر یها  ، سمبل یستکدن سدره و    یپوش
بـا توجـه بـه      ... نـد ین داسـتان را بگو    یان آمدنـد تـا همـ      یران نزد پارس  یز از ا  ی ن ینیمع

ش فعـال  کیر ییتغ] غات مربوط به  یتبل[د من برنامه     من و خو   کوچکمخالفت حزب   
چ وجـه   ین امـر بـه هـ      یـ ه ا کـ شود    یگفته م . نار گذاشته شد  کعلناً و در سطح عموم      

 
 .15-13، صص 1927 دسامبر 20/ 1306 آذر 28، 2، شماره 36، سال المتین حبل  .  38

39.   Nariman, Writings,  p. IX. 
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، مـن  کمعـذل . رد نبـوده اسـت  یگ یران صورت میه بر ضد اک ییها  از توطئه  یجزئ
ا  ر ی متفـاوت  یها نشک وا ین مسئله در مطبوعات پارس    یا... د دارم ین مورد ترد  یدر ا 
ثـراّ  که اکـ ان ثروتمنـد،  ی تحـت نفـوذ پارسـ   یمطبوعات بمبئ ... م به دنبال داشت   یبرا

ان نظـرات  یـ  بی بـرا  یافتن راهـ  یـ ن رو در    یـ از ا .  متعصب هستند، قرار دارند    یافراد
 یه در مطبوعـات پارسـ  ک یفیتوانم به اراج ی نمیحت. اند م را بسته  یام دستها   صادقانه

 40.شود پاسخ دهم یه من نوشته میعل
 

.  رضا شاه با شاه بهرام ورجاوند بـود        یینما   آن دوران همسان   یغین تبل ی از مضام  یکی
ه سـرانجام  ک است ی رضا خان همان موعودییه گوکنمودند  ین م ی چن گرا  باستاننِ  یمبلغ
 یهـا  بتخانـه ” بسـتاند،  “انیتاز”ان را از ی پارس“نِکی”ران شود، ی ای از هند راه ید روز یبا
.  سـازد  “کپـا ” مظـاهر آنـان      ی را از تمام   “اورمزد”ن  یند، و سرزم  کبر “خیاز ب ” را   “شانیا

 یکـی پ< را   یوهکد رضا خان سـواد    یه چگونه با  کوت گذاردند   کته را مس  کن ن یآنان تنها ا  
 ! به شمار آورد>از هند

ه ظهـور  کـ  اسـت  ی متأخر بـه زبـان پهلـو   یها اسطوره شاه بهرام ورجاوند از ساخته 
ـ ان، آمدن او بـه ا     یانکیمه   از هندوستان، از تخ    “یرادمرد” ـ ران و نجـات ا    ی ران از چنـگ    ی
 سـرودنِ  “گنـاه ”د به جبـراِن  ین متن را، شای بهار ایالشعرا کمل. دهد ی را خبر م “انیتاز”
ـ گز. ده اسـت یـ  برگردانیدر زندان به نظم فارس. ش1312، در سال    >نامه  رستم<  از یا دهی
  :ن استین متن چنیا

   ز هندوانیکید پیه آک رسد یروز
 گانیه آمد خداکد مژده ید دهیگو

 دید بر دمیبا فر اورمزد، چو خورش
 ... زاد، ارمزد  هندوانکیبهرامشاه 

 د به هند بومیه ره سپارد و گوکد یبا
 ...انیان زیدند از تازیان چه دیرانیاک

 امدندی برفت ز ما تا بیشاهنشه
 ... بد نشانی مردم بد خویو روین دیا

 زاد آن شاه شاهیآمد به خرم
 ان کی از دوده یزدیبهرامشاه ا
 کان چنانین خود از تازکیم یباز آور

 
 .، همانجا1932 ژوئیه 11نریمان به محمد اقبال، . ک. نامه گ  .  40
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 رمانین دکیآورد باز رستم، صد 

 مینکخ بریشان از بی ایها بتخانه
 41.باره خان و مانیکشان ی از اکم پایساز

 
ـ  ا یه به افشا  ک نبود   یماِن پارس ین دوران، تنها نر   یدر ا  در . پرداخـت   یغـات مـ   ین تبل ی

 یالشـعرا  کمل. گفتند یشان را فاش مکین نوی و فسادِ ا  یارکایه ر ک یسانکد  ز بودن یران ن یا
 :ن فضاستی او محصول ا>رستم نامه<ن زمره و یبهار از ا

ه داستان آمدن رسـتم بـه       کبا  ی است ز  یا  دهیقص.) ش1307سروده سال    (>نامه  رستم<
رون یـ زنـده ب  رد،  یـ م  یرستم در چـاِه شـغاد نمـ       . دهد  یران در زمان رضا شاه را شرح م       یا
  .ردیگ ی مینکن سین سرزمیزد و در ایگر یار به هند میشتن اسفندکد، از شرِم یآ یم

 رد و نشستکش زراتشت و توبه کید یگز
  د زندخوان رستمیش آتش و گردیبه پ

  : آنیامدهایرده با همه پکران ظهور ی در ا“یپهلو”ه کشنود  یاو سرانجام م
 انریه در اک ی از پهلویافت آگهیچو 
 ده مسند دارا و اردوان رستمیگز
 مردم  پارس  و  است شده  م ک  عرب و   ک تر نفوذ

  قباد و آن رستمکین ینهاده نام خود ا
 یا خـرد، قلعـه    ی مـ  یا  گردد، در زابل مزرعـه      یران م ی ا یشود و راه    یرستم وسوسه م  

دارد و  یاده مـ م خود را گشینه زر و سی گنج>رانیسرشار از مهِر ا<سازد، و شادمان و      یم
 یشود تـا سـرانجام روز       ی م ینسان سپر ی بد یمدت. پردازد  یش م ی خو ک امال یبه سرپرست 

  :دیآ یستان میز از تهران به سی ممکیجوان
 انیزار ن اللهی از اک جوانیکی
 ص چو بر جنگِ هفتخوان رستمیه بود به زر حرک

 ی و پالتویراهنیمه و پک چیبه پا
  رستم بود جوانیه گفتکبدان غرور 

 انی گرم شد به نطق و بیبه طرزِ مردم ر
 ان رستمی گفته زان میکیافت یه در نک

 
؛ و نیـز  615-614، صـص    1، ج   1368توس،  : ، بکوشش مهرداد بهار، تهران    الشعراء بهار   دیوان ملک   .  41

 .1324، تیرماه 7، سال دوم، شماره سخنبنگرید به صادق هدایت، آمدن شاه بهرام ورجاوند، 
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 گار چون برون آوردی سیب قوطیز ج

 شگفت ماند از آن مخزنِ دخان رستم
 گار را و برد به لبیچو زد به آتش س

 رت آورد انگشت بر دهان رستمیز ح
 یرونی بیره گشت ورا در سرایپذ

  ز نان رستمنهاد در بر او خوان پر
 رد به دلک از بهر فور، یچو خواست منقل

  ز مغبچگان، مرد را گمان رستمیکی
 شی مجمرش نهاد به پیکیفته گشت و کش

 ن مسمغان رستمییسرود خواند به آ
 د چو از جامدان برون وافوریشکجوان 

 ادش آمد از گرزه گران رستمیبه 
 ه فور از نژاده گرز استکرد کال یخ
  . گشت شادمان رستمال دلشین خیاز

، صـحنه وداع رسـتم بـا    یی تماشـا  یهمانین م یبا از ا  یار ز ی بس یبهار، پس از ارائه طنز    
 :ندک یر میز را تصوی ممکجوان

ـ خنجر زر <ه زر و    کن، چند س  یریرستم، به سنِت د    ـ ز هد یـ  مم ی بـه آقـا    >امیـ ن ن ی ه ی
بـه خراسـان    . دبنـد   یشود و به آن طمع مـ        ینسان، او از گنج رستم خبردار م      یبد. دهد  یم
  :>ام و بد زبان رستمکش و خودکهست سر<ه کند ک یه می تهیتازد و راپرت یم

 ستان فتاده، از آنیه سیر تجزکبه ف
  .ند جمع در نهان رستمکتفنگ و توپ 

ـ    . بـرد   یستان حملـه مـ    یرد و به س   یگ  ی م ی از خراسان قشون   کجوان  یسـرانجام، در پ
شـان و   یبا توپ و تفنگ و عـراده، رسـتم پر         مان و رخش    کان گرز و    یز م یانگ   غم یمصاف
  .برد یسته مجددّا به هند پناه مکدلش

 ردکمان یببرد همره خود گنج و مال و پ
  امتحان رستمیند راکن سپس نیزک

 انکی کاد ملیفتد به یوگر دوباره ب
 ان رستمکیم است در برِ مردان، ز ماک

 گاریدروغ و حقه وافور و جعبه س
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 42.ان رستمکیچسان نهد به بر فره 

 
بهشـت  یدر ارد .  فـوق شـدت گرفـت      یاپوک، ت ی پهلو یتاتوریک د یها  هیم پا کیبا تح 
ـ  یـک ب به   ی، قر . ش 1311 نـدگانِ  ی از نمایئتـ یپـورتر، ه یر ریش از مـرگ اردشـ  ی سـال پ

ـ ا بـه ا   یـ تانی بر ی امپراتور یزرساالران پارس   تحقـق   یـک ران فراخوانـده شـدند تـا از نزد        ی
ـ ینشاه ا ید (یبها  یج  ینشاه ج ی د یئت به سرپرست  ی ه نیا. نندیش را بب  ی خو  یآرزوها ) یران

ـ یر مجتمع مالی تاتا و مد یدجی، مشاور جمش  یو سِر رستم ماسان     یتویس انسـت ی تاتا و رئ
گان یه از بلنـدپا   کـ نـدرانات تـاگور، شـاعر نامـدار هنـد           یت راب یـ اما، در مع  ک یشرقشناس
ران آمد و از  ی بود، به ا   یرس سران جامعه پا   یکن و از دوستان نزد    ین سرزم ی ا یفراماسونر

ـ  ا یهـا   روزنامه. وه تمام مورد استقبال قرار گرفت     ک با ش  یم پهلو ی رژ یسو ن زمـان پـر     ی
ه در پـس نـام و       ک ی >قدریهمانان عال یم< و   >هیاروان بلندپا ک<ن  یمت ا یاست از اخبار عز   

د و   بـو  ی فروغ یئت محمدعل ین ه یارِ ا کهمانداِر آش یم. اند  شهرت تاگور شاعر پنهان شده    
 43.مانه داشتندی صمیداریآنان با رضا شاه د

 
  :ندک یف مین توصیمان سفر تاگور را چنینر

ان ی، پارسـ  کریـ  ز ین بنگـال  یـ ا. ش مسـخره بـود    ی نمـا  یکران  یدار تاگور از ا   ید
ه بـه  کـ ، >مـون و فاختـه  یروبـاه، م <با خواندن مقاله   .  را دست انداخته است    یکفنات
ن ین مقالـه را بـه چنـد    یـ ا. د بـرد  یـ  خواه ین امر پ  یام، به نحوه ا     مه ارسال داشته  یضم

  44.اند ردهکنون آن را چاپ نکدام تاکچی هیروزنامه فرستادم، ول
  :ندیب ین میو اقبال ماجرا را چن

ران یـ ان دارد بـر ضـد ا  یژه در مطبوعات هند، جر  یه در حال حاضر، بو    ک یغاتیتبل
م کـی  گسـترش و تح یتاران در راسـ یـ ه سفر تـاگور بـه ا  کنی بر ایغات مبن یتبل. است

غـات  یهمـراه بـا تبل  ... ان صورت گرفتـه اسـت  یرانین هندوها و ای بییای آر یوندهایپ

 
 .487-479، صص 1همان مأخذ، ج   .  42
رضا شـاه نـام او را رسـتم    . فی نموددر آغاز این دیدار، فروغی سِر رستم ماسانی را به رضا شاه معر       .  43

 .B. K)  . ساله، خنـده حضـار را برانگیخـت   56این اشتباه، با توجه به جثه نحیف ماسانی . ثانی شنید
Karanja, Rustom Masani; Portrait of a Citizen, Bombay: Popular Prakashan, 

1970, pp. 1) 
 .نجا، هما1932 ژوئیه 11نریمان به اقبال، . ک. نامه گ  .  44
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 ضـد  یهـا  شیز گـرا یـ  و نین زرتشـت یـی دن بـه آ یـ  گرویران برا ی ا ی بر آمادگ  یمبن

تـوان بـه    یشـان مـ   یها  ه در نوشته  ک،  یرانی ا یگرا  ی اشخاص به اصطالح مل    یاسالم
 دسـت بـه دسـت هـم داده و           یبرخـورد، جملگـ    یحات ضد اسـالم   یاشارات و تلو  

نـده بـه   ین اسـت در آ   کـ سـازد، و مم     یران وارد مـ   یـ  بر ا  یشماری ب یاسی س یها  لطمه
انه ی م یای آس یشورهاکا در گرو اتحاد     ینده آس یآ. نجامدی ب یعواقب سوء و ناگوار   

تــاگور ... ســتندیا نیــه مســلمان هســتند کــ یی اســت، اعــم از آنهــای غربــیایو آســ
ن ی تأمیتنها هدف و ... ز در حق مسلمانان هند روا داشته است       ی ن یگری د یانصاف  یب
ا در یـ تانی بر یهـا   زهی هند و حفـظ حضـور سـرن        یها تیامل بر سرنوشت اقل   کطره  یس

 45.ی از آزادین است منظور ویا. ت از خود استیجهت حما
 
ـ ن حادثه همزمان است؛ سـفر تـاگور بـه ا          یمان با ا  یاتبات آرام، اقبال و نر    کم ر ران د ی
 یـک . ن سال صـورت گرفـت     یر هم ی ت -اتبات فوق در خرداد   ک بود و م   1311بهشت  یارد

بـا گشتاسـب   . میشناسـ  ی مـ ی، را به خوب   یاتبات، عالمه محمد اقبال الهور    کن م یطرِف ا 
نـون ضـرور   کا. میاتبات بدل شده، آشـنا شـد    کن م یه ناخواسته به طرف سوم ا     کمان،  ینر

 :میز آشنا شویاست با غالمعباس آرام ن
نه غالمعبـاس  یشـ ی وزارت خارجه، پیمی عضو قدیکت، به عنوان   یدون آدم یتر فر کد

  :دارد یان مین بیآرام را چن
شـته شـد؛ همـان    کها  ییشتار بهاکان یپدرش در جر .  بود یزدیعباس آرام اصال    

ن نـزد  یرد و به فلسـط کدا، فرار یرزا رضا قناد، پدر بزرگ هو    ی آن م  یه ط ک یانیجر
 مسـتخدم  یمـدت . م بـزرگ شـد  یتیز مرده بود و آرام     یادرش ن م.  رفت یعباس افند 
. ردکـ  یز مـ  یـ س را تم  کاکـ  ی سِـر پرسـ    یها  مهکرمان بود و چ   کس در   یقشون انگل 

سـپس بـه هنـد رفـت و وارد سـفارت            .  بـود  یها نظافتچ یسیمارستان انگل ی در ب  یمدت
  46.ردکج رشد یران شد و بتدریا

 :ندک ید میین ادعا را تأیاسناد موجود ا
حجـه  ی ذ5رضا پسر استاد احمـد عصـار، در شـب پنجشـنبه     ی عباس آرام، مال عل  پدر
 47.شته شدکزد یدر . ق1321

 
، مرکز اسناد موسسه مطالعـات تـاریخ معاصـر          1932 ژوئن   27نامه محمد اقبال به غالمعباس آرام،         .  45

 . آ345-29-2/ 1ایران، شماره 
 . 8/11/1374گفتگوی نگارنده با دکتر فریدون آدمیت، یکشنبه   .  46
 .آ-345-3-16-2مرکز اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، شماره   .  47

← 
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.  بـزرگ شـد  48،>یمـ یتی یها تیمحروم<اش، با فقر و   آرام توسط مادر بزرگ و خاله     

 49>رفتنـد یپذ یبضاعت را م    ی ب یها  ه بچه ک یسیمدرسه انگل < یک او در    یالت جد یتحص
 رفـت و پـس      یسرانجام به بمبئ  .  آغاز شد  50زدی در شهر    یسیگل ان یونرهایسیمتعلق به م  

ـ از چند سال اقامت در ا   ل ی بـه تحصـ  یالج المـارت کـ تـه شـد و در   کلکران شـهر عـازم   ی
ار کـ  بـه    یته به عنوان منش   کلک یپس از اتمام دوره فوق، در تجارتخانه اصفهان       . پرداخت

س در  ینـو   نیه عنوان ماش  ران، ب ینسول ا ک، سر یپرداخت و همزمان توسط معززالدوله نبو     
ـ در ا . دیان رسـان  یز به پا  یته را ن  کلکران استخدام شد و دوره دانشگاه       ی ا ینسولگرکسر ن ی

ن دستگاه مقـرب    یآرام تا بدان حد در ا     . افتی انتقال   یران به دهل  ی ا ینسولگرکزمان، سر 
ب او ین بـار، نصـ  ی نخستین شهر، برایران در ا  یه افتخار به اهتزار درآوردن پرچم ا      کبود  
 51.شد

 
← 

السلطان، حاکم یـزد شـد و سـال بعـد در ایـن شـهر واقعـه         الدوله، پسر ظل اللج. ق1320در سال  
قریب : نویسد  فاضل مازندرانی می  . مشکوکی رخ داد که منجر به قتل تعدادی از بهائیان و مسلمانان شد            

چهار ماه نیران فساد مشتعل بود و هشتاد تن به اشد عذاب مقتول و چهل تن متواری و هالک گردیدند 
الدوله بـه     و تقریباً یکصد و بیست خانمان تاراج شدند و جالل         . ست ظالمان افتاده مقتول گشتند    یا به د  

حکم مظفرالدین شاه معزول شده به طهران رفت و متظلمان و طلبکاران بر وی جوشیدند و صدارت بـا        
، خ ظهورالحقتاری. (السلطنه مساعدت در این اقدامات کرد       الدوله بود و حسینقلی خان نظام       شاهزاده عین 

. ق1321ذکر شده که برابر است با     . ش1282در شناسنامه آرام، تاریخ تولد او       ) 173، ق اول، ص     8ج  
دهد که وی تصویری  گونه آرام نشان می های خاطره قتل پدر آرام در این سال رخ داده، ولی دستنوشته        

خانه مـا در محلـه      ] خانه تا   مکتب رفت و آمد من از    : [نویسد  برای نمونه، می  . مبهم از پدر به یاد داشته     
در همین موقع بود که ... فهادان، با در نظر گرفتن زندگی بسیار محقری که ما داشتیم، بسیار دشوار بود

ولی چیزی که نیک به خاطر دارم این است که هم در ایـن ایـام                . دیدم  اش می   ظهرها پدرم را در دکه    
کردم و او از مـن توجـه         خانه مادربزرگم زندگی می    که پدرم در یزد بود و این دکه را داشت من در           

. خواستند که من در خانه آنهـا باشـم   شاید علت آن بود که پدرم زنی دیگر گرفته بود و نمی    . کرد  می
این نوشته  ) آ-345-3-1-22 آرام، مرکز اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، شماره            دستنوشته(

 ساله بود و بنابراین تولد وی پیش از زمان مندرج           6-5تل پدر حداقل    دهد که آرام در زمان ق       نشان می 
 .باشد اش، که همزمان با قتل پدر اوست، می در شناسنامه

 .آ-345-3-1-20دستنوشته آرام، همانجا، شماره   .  48
 .آ-345-3-1-21دستنوشته آرام، همانجا، شماره   .  49
 .آ-345-3-19-1دستنوشته آرام، همانجا، شماره   .  50
 .آ-345-3-1-14،10های   آرام، همانجا، شمارهدستنوشته  .  51
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ـ  ا ینسـولگر کدر  . ش 1308 بهمن   26 آرام در    یرانیشناسنامه ا   صـادر   یران در دهلـ   ی

ـ یر ایـ  غکش از آن با مداری ساله پ 30ه آراِم   کدهد    ین امر نشان م   ی ا 52.شده  ی زنـدگ یران
 .  هند شده استی راهکن مداریرده و با همک یم

 ینسـولگر ک در سر  یسـ یبه عنوان متـرجم زبـان انگل      . ش1302ن  یآرام از اول فرورد   
د و پـس    ینما  یافت م ی در یرانیند، شش سال بعد شناسنامه ا     ک یار م ک آغاز   یران در دهل  یا

ر امور خارجـه وقـت بـه        ی، به دعوت وز   1314بهشت  ی سال اقامت در هند، در ارد      12از  
. شـود   ی در وزارت امور خارجه شاغل مـ       یسیرود و به عنوان مترجم زبان انگل        یتهران م 

م یرکتر  که، به شهادت د   کگذراند    ی م یا   مصوبه 1314 آبان   5 جلسه مورخ    ئت وزرا در  یه
 12 از   یعنـ ی،  1294ا غالمعباس آرام از سـال       یل ارتش، گو  که  یس سابق صح  یت رئ یهدا
.  اشـتغال داشـته اسـت      یضـخانه ژانـدارمر   ی، وارد خدمت دولـت شـده و در مر         یسالگ
 66 مشـمول مـاده      یشـود و و    ی آرام ساخته مـ    ی برا ی مفصل ینه استخدام یشینسان، پ یبد

 .گردد ی میشورکقانون استخدام 
ـ آ  یران درم یخارجه ا   وزارت امور  ی، آرام به استخدام رسم    1314از اول بهمن ماه      د ی

پنج ماه بعـد، بـه   . شود ین وزارتخانه منصوب م   یت اداره اطالعات ا   ی به عضو  2و با رتبه    
ـ  آتاشه سـفارت ا  به عنوان1315ماه ی د23ابد و در ی یرتبه سه ارتقاء م   لنـدن  یران راهـ ی

ـ ب سوم سفارت ای با رتبه چهار نا  1317در مهرماه   . شود  یم  یمـدت . ران در لنـدن اسـت  ی
ارمنـد اداره  ک، بـا رتبـه پـنج، بـه عنـوان      1321 بهمـن  22گردد و در    یران باز م  یبعد به ا  

 سـال بعـد     یـک او درسـت    . شـود   یاطالعات در وزارت امور خارجه در تهران شاغل م        
ـ ر اول سـفارت ا یـ  به عنوان دب1323ماه یدر د .  است یاسینِد مقدم اداره سوم س    ارمک ران ی

ـ ر اول سفارت ا   ی دب 1324ور  یدر شهر . گردد  یس منصوب م  یدر سو  ران در واشـنگتن و     ی
 .شود ین سفارتخانه میزن ای را1328ور یدر شهر

ـ ن سال بازرس وز   یدر مردادماه ا  : میابی ی آرام را در تهران م     1330از سال     اسـت    یارت
تـر  کل شـناخت د یـ د بـه دل ی بعد، شـا یمدت. یاسیس اداره چهارم سیور ماه رئ یو در شهر  

 بـه  1331 مهرماه 21 در یشود ول ینار گذارده مک،    ر وقت از او   یوز  محمد مصدق نخست  
. گردد  ی منصوب م  > بوده است  یه متصد ک یبه خدمت دعوت و در پست     <دستور مصدق   

ر دربـار،  ین عالء ، وزی حسیم را براکن حیف رونوشت ا نامتعاریتر مصدق در اقدام کد
. انـد   ا عالء اعاده آرام را خواسـته      یه قاعدتًا شاه    کانگر آن است    ین ب یا. ارسال داشته است  

نسـول  ک سر 1331ران در بغداد و در اسفند مـاه         یزن سفارت ا  ی بعد، آرام را   یوتاهکمدت  
 

 . آ-345-07-1همانجا، شماره   .  52
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شـود و در آبـان همـان     یشنگتن مـ ران در وایزن سفارت ای را1332 مرداد  8او در   . است

 53.ران در واشنگتنیر مختار ای وزیسال با حفظ سمت قبل
 وزارت  یاسـ یل س کری مـد  1335رمـاه   یآرام در ت  : میپرداز  یات نم یین به جز  یش از ا  یب

 1338م و در مردادمـاه      یابی یران در ژاپن م   یر ا ی او را سف   1336از بهمن   . امور خارجه شد  
ـ ر ای سـف 1339در مهـر  .  خارجه در دولت منوچهر اقبال ر امور ی وز 1339ور  یتا شهر  ران ی

 ی علـ  یهـا  ، در دولـت   1345مـاه   ی د 20 تا   1341ن  یدر عراق است و سرانجام، از فرورد      
ـ ر امور خارجـه ا    یدا، وز یر عباس هو  ی منصور و ام   ی، اسداهللا علم، حسنعل   ینیام آرام ! رانی

ـ ر ا ی سف 1348 تا مرداد    1346ماه  یاز د  بهشـت  ی تـا ارد   1351ن  یفـرورد ران در لنـدن، از      ی
 54. استی سناتور انتصاب1357 تا بهمن 1355ن و از بهمن یران در چیر ای سف1354

رومند از غالمعبـاس آرام اسـت؛       ی پشت پرده ن   یها تینه نشانگر حما  یشین پ ی ا یتمام
ـ رمان به وزارت امور خارجـه ا      کس در   ی قشون انگل  یه از مستخدم  ک یسک د و  یران رسـ  ی
 ! داشتیران جای ایپلماسیت دیدر مقام هداش از ده سال یب

 
 ل گرفت؟ ک چگونه شیرابطه غالمعباس آرام با اقبال الهور

 سـال از   10ب به   ین زمان قر  یدر ا . تعلق دارد . ش1311اتبات اقبال و آرام به سال       کم
ـ   35-30گذرد؛ آرام    ی م یران در دهل  ی ا ینسولگرکاشتغال آرام در     ش از ی سـاله و اقبـال ب

ش یها  ه اقبال در سرزدن   کمحتمل است   . ران روشن است  یعشق اقبال به ا   . ست ساله ا  55
ـ نـدگان ا  یه نما ک یا در مجامع  ی یران در دهل  ی ا ینسولگرکبه   انـد بـا      ران حضـور داشـته    ی

ده یوشـ کج در جهـت جلـب عالقـه و اعتمـاد او             یغالمعباس آرام آشنا شده و آرام بتدر      
ـ ی ایه آرام اعتماد داشته و او را جوان    ه اقبال ب  کدهد    یاتبات موجود نشان م   کم. است  یران

 اسـالم عالقمنـد   یایـ نـده دن یه به اسالم و آکآرام، . شناخته است یو عالقمند به اسالم م    
 خواست؟ ین رابطه چه مین تظاهر و تداوم اینبود، از ا

 
ار پـردازش   کـ ان سخت در    یرانی از ا  ین دوران گروه  یه در ا  کم  یل گفت یشتر به تفص  یپ

ـ ل آن بـه ا    ی و تبد  یرانیا) سمیائکآر (ییگرا  باستان  یومـت نوخاسـته پهلـو     ک ح یدئولوژی
 چـون  یدگانیشـ ک در تهـران، بر ی فروغین، محفل محمدعلیزاده در برل یبودند؛ گروه تق  

 .رهیره و غی و غیسید نفیح بهروز و سعیم پورداوود و ذبیابراه
 

 . آ345-32 -23 آ تا -345-32 -1های  همانجا، شماره  .  53
 .آ-345=3-1-18همانجا،    .  54
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ند و  ک ین اشاره م  یبرلزاده در     یت گروه تق  ی به فعال  1932ه  ی ژوئ 5اقبال در نامه مورخ     

  :سدینو یم
سنده مقالـه   ینو. م آورد ی برا یسرکا  ی رانشهریاه  ی از نشر  ی متن فارس  یکارم  یدست
ان یـ ن آقایـ ا... دیـ ران به زور بـه اسـالم گرو    یده داشت ا  یه عق ک بود   یرانی نفر ا  یک

بـازان   اسـت یچه دست سیا بازیاند  شور خود جاهلکخ یامال نسبت به تار  کا  ی یرانیا
 مسـلمان  یشـورها که کن است یه تنها هدفشان ا   ک هستند   یی اروپا یها  یغاتچیبلو ت 

   55.گر را از دست بدهندیدیک نسبت به یاحساس همدل
د و اقبـال در    یآ  ین نگرش اقبال برم   ی خود در صدد اصالح ا     یآرام در نامه بعد   ظاهرًا  

ز یـ  اسـت مـن ن  نکمم<: دیافزا یدارد و م    یزاده ابراز م    یش را به تق   یپاسخ حسن ظن خو   
 56>.رده باشمکافت ی دریر مسلمانان هند اطالعات نادرستیمانند سا

 یرانی و ا  ی حد و حصر اقبال است به هر چه رنگ اسالم          ین پاسخ نشانگر اعتماد ب    یا
 خود با اقبال را با ابـراز ارادت  یه دوستک یانگر اعتماد او به آرام؛ جوان  یبر خود دارد و ب    
  57!رده بودکبال، آغاز ، عشقِ اقیبه عرفان اسالم
ـ ژه ا ی بـو  -یشور اسالم ک یکتعلق به   .  داشت یلک ی اسالم تصور  یایاقبال از دن   ران ی

 آن نگذاشـته  کچگاه قدم به خایشناخت، ه یه محبوِب اقبال بود، آن را با شعر حافظ م     ک
 جلـب عالقـه و اعتمـاد اقبـال بـه شـمار          ی مهـم بـرا    ی عامل -خته بود یامیو با مردم آن ن    

ـ  کیکه نگرش عام و فاقد تف     ین زاو یاز ا . رفت  یم ن نامـدار   ی سـالط  ی، اقبـال حتـ    ی درون
 ک هنـد، سرشـ  یمـور یومـت ت کانگـذار ح یستود؛ بر آرامگـاه بـابر، بن   ی اسالم را م یایدن
  :نمود یرد و بازگشتش را آرزو مک یخت، غم تهاجم فرنگ را با او نجوا میر یم

 ه ساز فرنگ از نوا برافتاده استکا یب
 اد استیست، فریه او نغمه ندرون پرد

 ان دوباره بلندیدرفش ملت عثمان
 .ان چه افتاده استیموریه به تکمت یچه گو

 نجاید ای تو آرمکه خاکب یخوشا نص
  58.ن ز طلسم فرنگ آزاد استین زمیه اک

 
 .، همانجا1932 ژوئیه 5نامه اقبال به آرام،   .  55
 .، همانجا1932 ژوئیه 13نامه اقبال به آرام،   .  56
 . اقبال به آرام، همانجا1932 ژوئن 27 و 20های  بنگرید به نامه  .  57
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ز در  ی اسالم مختص به گذشتگان نبود؛ معاصران ن       یای مظاهر دن  ی به تمام  یفتگین ش یا

سـتود و   ی را میه نادر شاه دران  کنروست  یاز ا . منزلت برخوردار بودند  ن  ینزد اقبال از هم   
 کام او را در   یـ  اسـالم پ   یایـ مرانـان دن  که ح کـ د داشت   یاو ام . سرود  یدر مرگش نوحه م   

  .نندک
  رمز اتحادینادر آن دانا

 غام ودادیبا مسلمان داد پ
 یتی وجودش آیمرد ابدال

  59.یداد افغان را اساس ملت
مرانـان  که ح کـ  یتا زمـان  . ، در مقابله با استعمار غرب، بود      یاقتدار اسالم ارِ اقبال   یمع

او در  . دادند از مِهر اقبال برخـوردار بودنـد         یوند خود را با غرب نشان نم      ی اسالم پ  یایدن
 اسـت،   ی اقتدار اسالم  یایان جوان در جهت اح    که اقدامات تر  کبرد    ی گمان م  1922سال  
مـال، بـه نقـل از    ک ی مصـطف ید و براید ی م>اره بلنددوب< را >انیدرفش ملت عثمان <لذا  
  :نمود یق می توفین آرزوی، چنیشابوری نیرینظ

 ه ماکجا راه دهد اسپ بر آن تازکهر 
  60.میر شدین عرصه به تدبیبارها مات در ا

  :ز داشتین نگاه را به رضا خان نین دوران، اقبال همیدر ا
 ر مشرق قادر استیآنچه بر تقد
  61. و نادر استیهلوعزم و حزم پ

  :دانه استیان نومکنون، نگاه او به ترکا. دیی نپایرید اقبال دیام
 سرود یو از تجدد مک یمصطف

 د زدودیهنه را باکگفت نقش 
 ستی را آهنگ نو در چنگ نکتر

 ستیهنه افرنگ نکاش جز  تازه
 گر نبودی دینه او را دمیس

 گر نبودی دیرش عالمیدر ضم
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  ساختالجرم با عالم موجود

  62.ن عالم گداختیمثل موم از ساز ا
ان را از   یرانینگاه او اسفمندانه و اندرزگونه است؛ ا      . د دارد یران ام ی اقبال هنوز به ا    یول

 از >ییمـرد صـحرا  <ه کـ  یزی، و غفلـت از رسـتاخ  >زدجـرد ی<گ ی مرده ر یاید به اح  یام
ـ < یالبـد ک تـازه در     ید آورد و روحـ    ی عرب پد  >گزاریر< ، برحـذر   خـت ی انگ >فـروغ   یب
  :  خواند ی م>آتش فرنگ< را از >احسان عرب< بر یوردلکن یدارد و ا یم

 زدجردیران زمان ی ایریپ
  فروغ از خون سردیچهره او ب

 هنکن و نظام او یین و آید
 هنکد و تارِ صبح و شام او یش

 ش نبودکشه تای در شیموج م
 ش نبودک شرر در توده خایک

 یدش محشری رسییتا ز صحرا
 یگریات دی داد او را حهکآن
 ات خداستین حشر از عناین چنیا

 جاست؟ک یبرکال ، رومهیپارس باق
 کر او جان پایکه رفت از پکآن
 کد ز خایآ یامت بر نمی قیب

 دیران جان دمی به اییمرد صحرا
 دیگزار خود رمی ریباز سو

 هنه را از لوح ما بسترد و رفتک
 برگ و ساز عصر نو آورد و رفت

 عرب نشناختندآه، احسان 
  63.ان بگداختندیاز تش افرنگ

د، نـزد او  یگو یند، راز دل خود را با او م   ک ی اعتماد م  “یرانیا”ه اقبال به    کن است   یچن
ند، بر تاگور به عنـوان مـدافع حضـور          ک یوه م ک مطبوعات هند ش   “یطانی ش یها طرح”از  
فرسـتد، بـا    ی او مـ یرا برا خود “امال محرمانهک”تازد، نامه  یا در هند م  یتانی بر یها  زهیسرن
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ـ یا” یـک شود، اسـتدالل او را در دفـاع از            یاش خام م     متظاهرانه یهمدل گـر بـه    ی د “یران

خواهـد، و     ی خـود و همـه مسـلمانان هنـد پـوزش مـ             یاطالع مکرد و از    یپذ  یسرعت م 
ردن ک روشن   ی خود دانسته بود، برا    “محرم”ه اقبال را    ک ی دوست “محرمانه”سرانجام نامه   

فرسـتد؛ چـه      ی او مـ   ینش است، بـرا   یمکه در   ک یردن او با خطرات   ک و آشنا    یرانیا”ذهنِ  
 !ه مربوط به سرنوشت اوستک ی به راز“یرانیا”تر از    محرمیسک

 
 ی سـالگ 60 ماه پس از ارسال نامه فوق بـه اقبـال، در        9،  .م1933ل  ی آور 4مان در   ینر

 و ی علمـ ییوفاکشـ  جـوان و در اوج  ی ادامـه زنـدگ  یه هنـوز بـرا    یکدرگذشت؛ در حال  
 . بودیشهامت مدن

 


