
[١ ]
نامه اقبال الهوري به غالمعباس آرام

٢٠ ژوئن ١٩٣٢ دکتر ِسر محمد اقبال
 وکيل حقوقي ـ الهور

آقاي آرام عزيز
به منشي خود گفته ام که چند تا از آثارم را برايتان ارسال نمايد و اميدوارم به عـنوان
هديه اي از جانب من آنها را بپذيريد. شش گفتار کتابي بسيار فني است و مستلزم آشنايي
زياد با برخي از پيشرفته ترين مفاهيم علوم و فلسفه جديد. اما از آنجا که بـه تـصوف و
فلسفه ديني عالقه مند هستيد٬ اميدوارم آن را چندان خستهکننده نيابيد. ساير آثاري که

برايتان مي فرستم مي تواند براي درک اهداف کتاب فوق مفيد واقع گردند.

١ . ابوطالب مکي (٣٥٥ ـ ٤٣٧ ه .ق).

درباره تصوف اگر کتاب قوت القلوب ابوطالب مکي ١ به زبان عربي را خوانده باشيد٬
يکــي از قــديمي ترين آثـار دربـاره تـصوف و بـي نهايت آمـوزنده است. کـتاب بـعدي

٢ . ابوالحسن علي بن عثمان بن ابوعلي از عرفا و نويسندگان قرن پنجم (وفـات ٤٦٥ ق) صـاحب کـتاب
معروف کشف المحجوب. وي از اهالي محله هجوير (جالب) در غزنين است.

کشف المحجوب اثر سيد علي هجويري ٢ از عرفاي بزرگ الهور است که اصليت وي بـه
غزنه باز مي گردد. ترجمه فشرده اي از اين کتاب به زبان انگليسي توسط دکتر نيکلسون
در کمبريج به چاپ رسيد. به نظر من اين کتاب را مي توان از طريق لوزاک تـهيه نـمود.

٣ . فخرالدين عراقي (٦١٠ ـ ٦٨٨ ه .ق) از عرفا و شعراي نـامدار قـرن هـفتم. مـتولد هـمدان٬ از پـيروان
محي الدين ابن عربي. وي کتاب لمعات خود را تحت تأثير فـصوص الحکـم ابـن عـربي تأليـف نـمود.
٤ . محي الدين ابوبکر محمدبن علي حاتمي طائي مالکي اندلسي از مشـاهير تـصوف در اسـالم (٥٦٠ ـ

٦٣٨ ه .ق). از آثار وي فتوحات مکيه ٬ فصوص الحکم ٬ تاج الرسائل و کتاب العظمه.

[ مطالعه] فتوحات مکيه محي الدين عربي ٤ به طـور لمعات عراقي ٣ شاعر را نمي توان بدون

٥ . مسعودالدين محمودبن عبدالکريم. عارف معروف٬ متولد شبستر (وفات ٧٢٠ ه .ق). سراينده مثنوي
گلشن راز.

کامل درک نمود. در زمينه شعر٬ کتاب گلشن راز مـحمود شـبستري ٥ را داريـم. تـرجـمه
انگليسي اين کتاب نيز موجود است. در کتاب زبور عجم٬ که برايتان مي فرستم٬ شـعري
[ شـبستري] خواهيد يافت موسوم به «گلشن راز جديد» که در پاسخ بـه شـعر مـحمود

٦ . اقبال در اين اشعارش چنين مي سرايد:
بـــطرز ديگــر از مــقصود گــفتم جـــواب نــامه ي مــحمود گــفتم
ز عــهد شــيخ تــا ايـن روزگـاري نــزد مــردي بـه جـان مـا شـراري

سروده شد. ٦ و باالتر از همه مثنوي رومي[ مولوي] است که شخصًا آن را بر هر کتاب ديگر



ترجيح مي دهم. دکتر نيکلسون ترجمه کامل انگليسي کل کتاب را همراه با مـتن اصـلي
فارسي آن٬ که پس از مقابله با نسخه خطي مکشوفه در مصر با دقت و وسـواس زيـاد
تصحيح نموده بود٬ به چاپ رساند. نسخه خطي مذکور ٥٠ سـال پس از مـرگ رومـي
نوشته شده و احتماًال قديمي ترين نسخه موجود است. کتاب فيه مافيه رومي توسط آقاي

١ . ناحيه اي در ايالت اتارپرادش در شمال هند.

عبدالمجيد٬ ليسانسيه ادبيات از دريـاباد نـاحيه بـارابـانکي ١ (از ايـاالت مـتحده هـند)٬
تصحيح شد و به چاپ رسيد. مطمئنم اگر به وي نامه بنويسيد يک نسخه برايتان ارسال
خواهد نمود. مثنوي رومي هنوز در هند خوانندگان زيادي دارد و يکي از پرفروش ترين

کتابها در هند است.
بعضي از اشعار رومي مشهور به ديوان شمس نيز توسط نيکلسون به انگليسي ترجمه

شده. تقريبًا تمام کتب فوق الذکر از طريق لوزاک قابل تهيه است.
[شماره راهنما: ٦٤٨ ـ ٢٩ ـ ٣٤٥آ] ارادتمند ـ محمد اقبال

[٢ ]
نامه اقبال الهوري به غالمعباس آرام

٢٧ ژوئن ١٩٣٢ دکتر ِسر محمد اقبال
 وکيل حقوقي ـ الهور

آقاي آرام عزيز
با تشکر فراوان از نامه تان که لحظه اي پيش به دستم رسيد. بله٬ من بخشهايي از کتاب
مير ولي اهلل راجع به حافظ را خوانده ام. وي محقق خوبي در زبان فارسي است و به عنوان
شارح خوب کار کرده است٬ ولي اعتراف مي کنم که اعتقاد چنداني به تفسير شعر ندارم.
[ ديوان] حافظ را به زبان پنجابي ترجمه کرد و من آن ترجمه را چند سال پيش شخصي
بيش از هر تفسير ديگري که در هند راجع به حافظ نوشته شده بود پسنديدم. با اين حال

٢ . عنوان يکي از مجموعه اشعار اقبال که در پاسخ به ديوان گوته شاعر و متفکر آلماني سروده است.

تفسير ولي اهلل در کل تفسير خوبي است. در خصوص پيام شرق ٢ و کتاب اردو زبان درباره
نوشته هاي خودم٬ سعي خواهم کرد در صورتي که نسخي از آنها در اينجا موجود باشد
گير بياورم و برايتان بفرستم. کتاب اردو مدتها پيش به رشته تحرير در آمده بود و تا آنجا
که به خاطر دارم صرفًا شرحي درباره نوشته هاي اردو زبان من به دست مـي دهد. يک
ماهنامه محلي قرار است براي شماره اکتبر خود ويـژه نامه اي تـحت عـنوان «ويـژه نامه



اقبال» به چاپ رساند. اين ويژه نامه حدود ٤٠٠ صفحه خواهد بود و منحصرًا به آثار من
اختصاص خواهد داشت. پيگيري مي کنم تاپس از انتشارنسخه اي ازآن برايتان ارسال شود.

Zoroastrian است. نشريه اي بود که از سال ١٩٢٣ به عنوان نشريه اتحاديه پـارسيان در ١ . به احتمال زياد
بريتانياي کبير منتشر مي شد.

يادداشت .... ١ را ديدم و با شما موافقم. هيچ يک از طرفين را نبايد سرزنش نـمود.
مسلمانان هند عمًال از ١٨٥٧ به اين طرف در زندان به سر برده اند. اکنون امور سريعًا در
حال تغيير و تحول است. اينک راههاي تجاري به مـنافع عـظيم اجـتماعي٬ اقـتصادي٬
سياسي و فرهنگي آسياي ميانه و آسياي غربي خواهد انجاميد. ليکن تبليغاتي که در حال
حاضر٬ به ويژه در مطبوعات هند٬ جريان دارد بر ضد ايران است. تبليغات مبني بر اينکه
اگور به ايران در راستاي گسترش و تحکيم پيوندهاي آريايي بين هندوها و ايرانيان سفر ت
صورت گرفته است (البته اين تفسيري است که مطبوعات هند از سفر تاگور به ايران به
عمل آورده اند) همراه با تبليغات مبني بر آمادگي ايران براي گرويدن به آئين زرتشتي و
نيز گرايشهاي ضداسالمي اشخاِص به اصطالح ملي گراي ايراني ـ که در نـوشته هايشان
مي توان به اشارات و تلويحات ضداسالمي برخورد ـ جملگي دست به دست هم داده و
لطمه هاي سياسي بيشماري بر ايران وارد مي سازد٬ و ممکن است در آينده به عـواقب
سوء و ناگواري بينجامد. آينده آسيا در گرو اتحاد کشورهاي آسياي ميانه و آسياي غربي
است٬ اعم از آنهايي که مسلمان هستند يا نيستند. ظهور اسالم صرفًا ديوار حائلي شد بين

٢ . ناواران. از بنادر و شهرهاي يونان واقع در شبه جزيره پلوپونزي٬ در کنار درياي ايوني. نيروي دريـايي
امپراتوري عثماني در سال ١٨٢٧ ميالدي به وسيله قواي متحد فرانسـه٬ انگـليس و روسـيه در هـم

شکست.
٣ . تيپو صاحب٬ آخرين نواب ميسور هـندوستان (١٧٤٩ ـ ١٧٩٩). از مـخالفين انگـليس. بـا راجـه هاي

طرفدار انگليس جنگهاي زياد نمود و سرانجام به دست انگليسيها کشته شد.

آسيا و اروپا. با نابودي ناوگان دريايي عثمانيها در نبرد نـاواران ٢ و مـرگ تـيپو ٣ در سـال
١٧٩٩ عالئم سقوط و فروپاشي اين ديوار حائل آشکار شد. پيامد آن سلطه غرب بر آسيا
بود. مطبوعات هند اين موذيگري را به منظور مقابله با آنچه به تقليد از اروپائيان آن را
«پان اسالميسم» مي نامند به راه انداخته اند؛ چيزي کـه جـز در تـصورات و نـوشته هاي
کساني که اين عبارت را براي نشان دادن خطري موهوم از جانب اسالم براي اروپا ابداع
کرده اند٬ هرگز وجود خارجي نداشته است. اين طرح صرفًا براي تـوجيه تـهاجم خـود
[ اروپائيان] به کشورهاي اسالمي بود. مايه بسي تأسف است که نسل جوان مسلمان در
[ در حـالي] کـه هند و ديگر کشورها تـاريخ کشـورهاي خـود را از اروپـائيان مـي گيرند٬



[ ٣٦١ ـ ٤] سخنراني تاگور در تهران

نــوشته هاي آنــان جــز تــبليغات ســياسي٬ و بــعضًا مسـتتر در آثـار بـرجسـته اي کـه
علي الظاهرکامًال بيضرر مي نمايند٬ چيز ديگري نيست. زمان آن رسيده که ملل آسيا به
ويژه مسلمانان آسيا به مطالعه دقيق کل تاريخ آسيا اقدام نـمايند. ايـن اقـدام بـه تـنهايي
موجب خواهد شد تا آنان بتوانند به ارزيابي درسـتي از نـقش آن نـيروهاي تـاريخي و

اقتصادي٬ که امروزه در کار تکوين حيات کشورهاي آسيايي است٬ برسند.
تاگور بي انصافي ديگري نيز در حق مسلمانان هند روا داشته است. وي به مسلمانان
بين النهرين گفت تا براي آزادي هند مسلمانان هند را بـه هـمکاري بـا هـندوها تـرغيب
نمايند. يک پژوهشگر ژرفنگر در سياست هند به خوبي واقف است که «آزادي کامل» در
شرايط کنوني به هيچ وجه مطلوب هندوها نيست و نمي تواند باشد. تنها هدف وي تأمين
سيطره کامل بر سرنوشت اقليتهاي هند و حفظ حضور سـرنيزه هاي بـريتانيا در جـهت



حمايت از خود است. اين است منظور وي از آزادي. و اين آزادي صرفًا به معني تغيير
اربابان براي اقليتهاي هند است.

با اميد به سالمت شما
[شماره راهنما: ٢/١ ـ ٢٩ ـ ٣٤٥ آ] ارادتمند ـ محمد اقبال

[٣ ]
نامه اقبال الهوري به غالمعباس آرام

٥ ژوئيه ١٩٣٢ دکتر ِسر محمد اقبال
 وکيل حقوقي ـ الهور

آقاي آرام عزيز
تشکر از نامه تان که امروز آن را خواندم. متأسفم به اطالعتان برسانم بريده نشرياتي با
در نامه آخر خود بدانها اشاره کرده بودم٬ در اخـتيار نـدارم. گـمان مـي کنم آقـاي که  را
نــريمان٬ روزنــامه نگار پــارسي بــمبئي٬ را بشـناسيد. وي مـخالف تـبليغات پـارسيان
درخصوص بازگشت ايران به آئين زرتشتي است و گهگاه به مقابله و رد آن مـي پردازد.
درصورتي که بريده هاي بيشتري از جرايد از وي دريافت نمايم٬ با کمال مسرت آنها را
برايتان ارسال خواهم نمود. بعضي اوقات مسـلمانان ايـرانـي نـيز هـمين تـبليغات را در
شهرهاي هند به راه مي اندازند٬ براي نمونه در کراچي که شمار پارسيان در آنجا بسيار
زياد است. سال گذشته يکي از اين آقايان در کراچـي بـود. فکـر مـي کنم نشـريه بـمبئي
کرونيکل بود که مطلبي در ارتباط با ديدار تاگور نوشت و هدف واقعي اين ديدار را فاش
ساخت٬ يعني گسترش پيوندهاي آريايي بين هندوئيسم و ايـران. «گسـترش پـيوندهاي
آريايي» ظاهرًا تعبير بيضرري است٬ ليکن ما مسلمانان هند اين چـيزها و گـرفتاريها يـا
نتايج سوء آنها را بهتر از بيگانگان درک مي کنيم. وانگهي پناهندگان ايراني در آلمان نيز
سرگرم برخي اقدامات بسيار مشابه بوده اند. در حال حاضر از فعاليتهاي آنان اطـالعي
ندارم. ليکن فعاليتهاي سابق آنان که نتايجش در شکل آثار چـاپ شـده در هـند يـافت
مي شود در همان راستا جريان داشت. تنها همين چند روز پيش که سرگرم تهيه سؤاالت
امتحاني زبان و ادبيات فارسي براي دوره فوق ليسانس دانشگاه پنجاب بودم٬ دسـتيارم
يک متن فارسي از نشريه ايرانشهر يا کسري برايم آورد. نويسنده مقاله يک نفر ايراني بود که
عقيده داشت ايران به زور به اسالم گرويد. نظر دستيارم اين بود که مقاله مذکور را براي
ترجمه به انگليسي به دانشجويان فوق ليسانس خود بدهيم. البته من آن را رد کرده و متن
ديگري انتخاب کردم. اين آقايان ايراني يا کامًال نسبت به تاريخ کشور خود جاهلند يـا



بازيچه دست سياست بازان و تبليغاتچيهاي اروپايي هستند که تنها هدفشان اين است که
کشورهاي مسلمان احساس همدلي به يکديگر را از دست بدهند. کشورهاي مسلمان

نمي توانند از يکديگر غافل بمانند زيرا هنوز تهاجم اروپا متوقف نشده است. شايد امروز
بيش از هر وقت ديگر به احساس همدلي يکديگر نـيازمندند. بـه زعـم مـن ايـن قـبيل
تبليغات باتوجه به اين واقعيت به راه افتاده است که گسترش راههاي جديد در آسيا پيوند
ميان کشورهاي مسلمان را بيش از هر وقت ديگر مستحکم مي سازد. هدف آن است تا از
هرگونه امکان اعتالء اسالم در عصر حاضر٬ که سقوط امپرياليسم اروپـا قـطعي است٬
ممانعت به عمل آيد. گسترش اسالم به ويژه از اين جهت مايه خشم و رنجش شده است
 که اسالم حداقل يکي از رقباي اروپا در آسيا به شمار مي رود. و هندوها نـيز٬ نـظر بـه
اهداف و مقاصد تجاري خاص خود٬ به اين قبيل تـبليغات کشـورهاي مسـلمان عـالقه

خاصي نشان مي دهند.
اخبار اروپائيان درباره اصالحات ترکيه در سطح مطبوعات هند با تيترهاي درشت به
[ در ترکيه] اسالم جـاي چاپ مي رسد٬ بلکه از اين طريق به مسلمانان هند القا کنند که
خود را به ترکها مي سپارد. حمايت از امان اهلل نه به خاطر اصالحات وي در افـغانستان
بلکه به اين دليل بود که فکـر مـي کردند اصـالحات وي در جـهت کـنار زدن اسـالم از
افغانستان است. ترديدي ندارم که حداقل تاحدودي مسئول سقوط امـان اهلل و انـقالب

افغان همين تبليغات بود.
اگر زماني شخصًا شما را مالقات کنم جزئيات بيشتري راجع به طرحهاي شـيطاني
مطبوعات هند برايتان خواهم گفت. لطفًا اين نامه را کامًال محرمانه تلقي نـمائيد. البـته

مي توانيد آن را به جناب سرکنسول نشان دهيد.
[شماره راهنما: ٦٤٦ ـ ٢٩ ـ ٣٤٥آ]

 ارادتمند ـ محمد اقبال

[٤ ]
 نامه اقبال الهوري به غالمعباس آرام

١٣ ژوئيه ١٩٣٢
دکتر ِسر محمد اقبال
 وکيل حقوقي ـ الهور

آقاي آرام عزيز
با سپاس از نامه تان٬ مطالب بيشتري را براي مطالعه شما ضميمه مي نمايم.



مراسله آقاي نريمان کامًال محرمانه است و بايد محرمانه نيز تلقي گردد. من تقي زاده
را مي شناسم و او را تحسين مي کنم. کًال ممکن است من نيز مانند ساير مسلمانان هند
اطالعات نادرستي دريافت کرده باشم٬ ولي آنچه مي گويم شايد روشنگر آن باشد کـه

نگرش مسلمانان به ايران چگونه تحت تأثير قرار گرفته است.
اهــداف تـبليغات هـمواره در جـهت نـيل بـه پـيشرفت است٬ ليکـن در عـين حـال
مضرات زيادي در بردارد و ممکن است خواست هاي غيرقابل پيش بيني به بار آورد. بهتر

است هميشه آماده مواجهه با خطرات موجود باشيم.
[شماره راهنما: ٦٤٩ ـ ٢٩ ـ ٣٤٥آ]

 ارادتمند ـ محمد اقبال

[٥ ]

١ . نامه گ. ک. نريمان براي اقبال ارسال شده و وي آن را به ضميمه نـامه مـورخ ١٣ ژوئـيه خـود بـراي
آرام فرستاده است.

نامه گ. ک. نريمان به اقبال الهوري ١

٢ . در آغاز نامه فوق دو بار واژه «محرمانه» نوشته شده. احتماًال يکي را نريمان٬ در زمان ارسال نامه براي
اقبال٬ نوشته و ديگري را اقبال در زمان ارسال نامه براي آرام.

محرمانه ٢ گ. ک. نريمان
مزگون ـ ص. پ. (روزنامه نگار)

بمبئي ـ ١٠
١١ ژوئيه ١٩٣٢

ِسر محمد اقبال عزيزم
استي مايه مسرت است. نامه مورخ هشتم شما به ر

٣ . عنوان يکي از آثار اقبال.

جاويدنامه ٣ را به درخواست دوست مسلماني به وي امانت داده بودم٬ که قول داده بود
در برخي اشکاالتي که داشتم به من کمک نمايد. آقا نه پيدايش شده و نه کتاب را به من
برگرداند٬ با وجودي که يادداشتي هم برايش فرستادم. بسيار مايلم که حداقل سرودها را
[ عنواني] که شما در آئين زرتشتي به آن مي دهيد ـ به انگليسي چاپ کنم. ـ يا هر نامي

درباره تبليغات در جهت اشاعه مجدد آئين زرتشتي در ايران٬ کاش دوستان مسلماني
که به آنان متوسل شده بودم گامهاي مناسبي بر مي داشتند. البته هنوز هم چـندان ديـر
نشده است؛ ولي هر چقدر بيشتر درنگ بورزيم طـبعًا مـوفقيت در جـلوگيري از مـوج
خيزش نه آئين زرتشتي بلکه رياکاري و تزوير تهوع آور نيز کندتر خواهد بود. نامه هاي



قبلي ام به شما ثابت خواهد کرد که چقدر کار کردم تا هدف متدينين فناتيک پـارسي و
مسلمانان رياکار و متظاهر ايراني را خاطر نشان سازم. مقامات ايراني به ثروت پارسيان
چشم دوخته اند. خوشبختانه يا متأسفانه آنان بيش از اندازه راجع به ميزان ايـن ثـروت
اغراق کرده اند. بـه مـنظور تـرغيب پـارسيان بـراي مـهاجرت بـه ايـران٬ البـته هـمراه بـا
سرمايه هاي خود٬ به آنان گفته شد که ايران آماده قبول مـجدد آئـين زرتشـتي است٬ و
بازگشت پارسيان مصادف خواهد شد با تبديل مساجد بـه آتشکـده ها. عـالوه بـر ايـن
موارد٬ شايعاتي نيز وجود دارد و شماري از پارسيان معتقدند که رضا شاه تـصميم بـه

ُسدره ـ پيراهن سفيد بـلند٬ گشـاد بـي يقه. از البسـه رسـمي زرتشـتيان است کـه از ١٥ سـالگي بـايد . ١
بپوشند.

کُ ستي ـ کمربندي است که هر زرتشتي از ٧ سالگي به بعد بايد آن را به دور کمر بپيچد. ايـن کـمربند . ٢
شامل ٧٢ نخ از پشم گوسفند٬ به ٦ رشته تقسيم شده٬ هر رشته داراي ١٢ نخ است. عدد ٧٢ اشاره به
٧٢ فصل يسنا دارد که مهمترين قسمت اوستا ست. عدد ١٢ اشاره به ١٢ ماه سال و عدد ٦ نيز اشاره به ٦
گهبنار (اعياد ديني) است. کستي را بايد ٣ دور به کمر پيچيد. عدد ٣ نيز اشاره به ٣ اصل مزديسنا (گفتار

نيک٬ کردار نيک٬ پندار نيک) دارد.

ستي ٢ ٬ سمبلهاي ظاهري آئين زرتشتي٬ گرفته است. مأموران معيني کُ و پوشيدن ُسدَره ١
نيز از ايران نزد پارسيان آمدند تا همين داستان را بگويند٬ که رسواترين آنها سيف آزاد
بود. در نامه هاي قبلي خود به طور مفصل راجع به وي نوشته ام. باتوجه به مخالفت حزب
[ تبليغات مربوط به] تغيير کيش فعًال علنًا و در سطح [ گروه] کوچک من و خود من برنامه
عموم کنار گذاشته شد. گفته مي شود که اين امر به هيچ وجه جـزئي از تـوطئه هايي کـه
برضد ايران صـورت مـي گيرد نـبوده است. مـع ذلک مـن در ايـن مـورد تـرديد دارم؛ و
خوشبختانه مدارک کافي در روزنامه هاي پارسي دال بر وجود برنامه اي براي تغيير کيش
مجدد ايرانياِن مسلمان به آئين زرتشتي در اختيار داريم. در اين خصوص مکاتباتي را که
با مقامات عاليه ايران داشته ام برايتان ارسال مي دارم. اين مسئله در مـطبوعات پـارسي
واکنشهاي متفاوتي را برايم به دنبال داشت. ليکن افراد مزور و رياکار در تـهران از مـن
خشمگين شدند. نامه يکي از رهبران اين اشخاص مزور در مقابل من قرار دارد. او٬ که
يک زرتشتي است٬ براي به رخ کشيدن پيروزي خود چنين مي نويسد: «ايـنک واعـظين

[ مسلمان] در مساجد مسلمين از مذهب باستاني ايراني سخن مي گويند ...» محمدي
عالوه بر نامه ام به «مقامات عاليه» يک نسخه از نامه اي را که به نشريه تايمز هندوستان
فرستاده شد٬ به ضميمه ارسال مي دارم. پيش از اين مشکالتم را با شما در ميان گذاشته
بودم. مطبوعات بمبئي تحت نفوذ پارسيان ثروتمند٬ که اکثرًا افرادي متعصب هسـتند٬
قرار دارند. از اين رو دريافتِن راهي براي بيان نظريات صادقانه ام دستهايم را بسته اند. حتي



نمي توانم به اراجيفي که در مطبوعات پارسي عليه من نوشته مي شود پاسخ دهم. اگـر
روزنامه پر خواننده اي دراختيار داشتم مي توانستم تمامي اين توطئه هارا نقش برآب نمايم.
ديدار تاگور از ايران يک نمايش مسخره بود. اين بنگالي زيرک٬ پارسيان فـناتيک را
دست انداخته است. با خواندن مقاله «روباه٬ ميمون و فاخته»٬ کـه بـه ضـميمه ارسـال
داشته ام٬ به نحوه اين امر پي خواهيد برد. اين مـقاله را بـه چـندين روزنـامه فـرستادم٬
ولي هيچ کدام تاکنون آن را چاپ نکرده اند. منظورم را توضيح مي دهم: به اعتقاد من اين
جنجال که پارسيان به واسطه فشار و تعدي اعراب مسلمان ايران را ترک کـرده انـد يک
سفسطه تاريخي است. من جدًا معتقدم که گـرويدن ايـران بـه اسـالم نـاشي از ظـلم و
ستم طاقت فرساي موبدان يا طبقه روحـاني بـود. ثـالثًا بـه اعـتقاد مـن آزار و اذيـتي کـه
زرتشتيان در ايران متحمل مي شدند از جانب اعراب نبود بلکه از سوي زرتشتياني بود که
به خاطر مطامع دنيوي اسالم را پذيرفته بودند و باتوجه بـه ايـنکه خـود از ديـن سـابق
برگشته بودند نمي توانستند ببينند که خويشان و همسايگانشان همچنان مصرًا بـه ديـن
سابق باقي مانده اند. بنابر اين وقـتي مـي بينم مسـئله اي کـهنه مـجددًا طـرح مـي گردد و
حاکميت ايران نيز از جعليات و تحريفات تاريخي حمايت به عمل مي آورد بسيار مايلم
 که قويًا و مصرًا٬ نه لزومًا از اسالم بلکه از حقايق و واقعيات تاريخي دفاع و جانبداري
نمايم. پيشنهاد فروغي به تاگور مبني بر تأسيس کرسي فرهنگ فارسي به عنوان گامي در
جهت کمک به پارسيان در ايام گرفتاري و تنگنا٬ بخشي از وعده هاي تحقق نيافته است.
دوست عزيز ! فکر مي کنم با روي آوردن به عالم سياست در واقع به بيراهه رفته اي.
کاش به عرصه تاريخ و فلسفه بازگردي. مي توانم با تو همکاري کنم تا به دنيا اثبات نمائيم
[ديـن] [ گـرچـه] مـن از پـيروان رسـالت که اسالم از بسياري جـهات نـاجي ايـران بـود.

محمد [ص] نيستم٬ ولي معتقد به تبليغ و اشاعه حقايق تاريخي هستم.
 ارادتمند ـ گ. ک. ن.

[شماره راهنما: ٤/١ ـ ٢٩ ـ ٣٤٥آ]




