
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]




