اخذ تمدن خارجی،
آزادی ،وطن ،ملت ،تساهل



سید حسن تقی زاده

دیباچه
خطابه یا درواقع دو خطابهای که در ذیل مالحظه ميشود در دو مرتبهه در
 16و  18ماه آذر سنۀ  1339در انجمن مهرگان ایراد شد و .بعهد اینهب بامامها
آقههای درخ ههک ب ههلل رسههااه ای طداگانههه ابههع و انا ههار ميیابههد .ایههن
خطابهمام امل بر تصورات و تفلراتي است که در نایجه تجارب و بحث مهدتي
از عمر برای اینجانب حاصل شده و در این موقع بها اسهافاده از صرصهاي کهه آن
انجمن محار به من دادند قسماي از آنهها را بهرای طمعهي از عالقهمنهدان بیهان
کرد  .یقین دار برخي از این نظرما و عقاید که اظهار شده مواصق آراء بعضي یها
بسیاری از صضالی ممللت و اشخاص با معرصت و صاحب نظر نیست و ااباه در
این گونه مباحث و موضوعات که طزو علهو مثباهه نیسهت اطاههادات و عقایهد
مخالف است و چون من خود نیز خود را از خطا مصون ندانساه و دعوی وصول
به حقیقت قطعي ندار و مملن ميدانم کهه بعضهي از مطااهب مندرطهه در ایهن
خطابهما مبني بر خطای اطاهاد شخصهي باشهد خوشهوقت ميشهو اگهر عقایهد
 یغما ،شمارۀ ( 149آذر  ،)1339صص  417تا  429و شمارۀ ( 150دی  ،)1339صص  465تا .476
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مخاافي که محصول اطاهادات و تحقیقات دیگران است ارح و مهورد بحهث و
تأمل واقع گردیده بيغرضهانه بیهان شهود تها مهورد اسهافاده نقهادان دان همند و
صاحبدل و اصراد دیگری مانند خود اینجانب گ اه و بر اثر تحقیق برق حقیقت از
تصاد اصلار المع گردد.
در موقع ایراد خطابه چنانله رسم اینجانهب اسهت تقاضها کهرد کهه اگهر
شخصي از حاضرین سؤااي راطع به مطلبي از آنچه بیان شد داشاه و نلاههای بهه
نظرش برسد بيمالحظه و مضایقه آن را اظهار نماید و بپرسد .واي طهز یلهي دو
سؤال شفامي که صياامجلس به عمل آمد و طواب مخاصری داده شد بعضهي از
حضار سؤاالتي کاباً دادند که مجال طواب صوری ن د و صالح چنان دیده شد که
طواب آن سؤاالت را نیز تا طایي که برای من مملن است در ذیل این دصار بیهان
کنم ،خاصه که محامل است که آن نلات منحصراً به خاار سؤال کننده نرسیده و
در ضمیر بعضي دیگر مم بوده باشد .اگر مهن خطهایي کهرده باشهم بهه سههوات
ميتوان به کال عقالء که گفاهاند المعصمۀ هلل وحده پناه ببر و اگر بعضهي
مناقدین برگوینده بسیار برآشفاه باشند و ا و را مساحق اعن بدانند بهاز طهواب
الز در آخر خطابه داده شده که تسامل باید مانع تعصبات گردد.
دی ماه 1339

خطابۀ اول
برای موضوع خطابه امروز بسیار تفلر و تأمّل الز بود و عاقبت با مواصقت
آقای درخ ک که شوق و عالقه و ممت ای ان این مجلس را برای سلسهلهای از
خطابهمای مافلرین و صاحب نظران دائر نموده موضوع صوق اناخاب شد و من
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اگرچه در زمره ارباب بصیرت و دان مندان نبوده و نیسام بهه دو سهبب پی هنهاد
سخن گفان در این موضوع را پذیرصام .یلي آنله این مطلب در این زمهان محهل
بحث و عالقۀ بسیاری از ابقۀ امل معرصت و صلر و مورد توطه خاار آنان که در
ارحریزی رسم و راه ترقي و تمدن سهمي کم یا بیک دارند بوده و مسهت .دو
آنله اینجانب در تحریض و ت ویق به اخذ تمدن مغربي در ایران (اگر مم قدری
به خطا و اصراط) پیکقد بودها و چنانله اغلب ميدانند اواین نارنجب تسلیم به
تمدن صرنگي را در چهل سال قبل بيپروا انداخام که بها مقاضهیات و اوضهاع آن
زمان شاید تندروی شمرده ميشد و بهطای تعبیر «اخذ تمدن غربي» پوسهتکنده
صرنگيمآب شدن مطلق ظامری و بااني و طسماني و روحاني را واطب شهمرد
و چون این عقیده که قدری اصرااي دانساه شد در تاریخ زندگي مهن مانهده اگهر
تفسیر و تصحیحي الز داشاه باشد ااباه بهار آنسهت کهه خهود قبهل از خاتمهۀ
حیات خود نایجۀ تفلر و تجربه بعدی این مدت را روزی بیان و توضیح کنم.
تا حدّی توضیح یا عذر آن نوع اصراط و موطب ت ویق بي حدود به اخذ
تمدن غربي در اوایل بیداری و نهضت ملل م رق آنست که چهون ایهن ملتمها
بياندازه نسبت به ملل مغربي در علم و تمدّن عقبمانده و صاصلۀ بین اینها و آنها
بيتناسب زیاد شده بود وقاي که تلاني خورده و این بُعد مساصت را درک کردنهد
و چ م ان در مقابل درخ ندگي آن تمدّن خیره گردید گهامي پی هروان طهوان
آنها یلباره بدون تأاّمل زیاد و تمیز و ت خیص بین ضروریات درطۀ اول تمدن و
عوارض ظامری آن اخذ ممهه اوصهاو و اصهول و ظهوامر آن را چ هم بسهاه و
صددرصد و درواقع تسلیم مطلق و بيقید به آن تمدن غربي را الز شمرده و دل
به دریا زدند و آن را ت ویق کردند و خواساند به یب طهک آن صاصهله را اهي

50

گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران 23 /

نموده خود را به کانون تمدن طدید عصری که در مزاران سال تلامل یاصاهه بهود
بیندازند .موس و شوق و میل شدید به ترک عادات و آداب و سنن قدیمه قهومي
و پذیرصان رسو و راه زندگي مغربیان گامي به طائي رسید که یلي از مافلهرین
و پی روان اصالحات عثماني در قریب پنجاه سال پیک ميگفهت کهه بایهد ممهه
چیز اروپایي را بگیریم حاي «صرنگي» را و شاید غااهب حضهار نداننهد کهه کلمهه
«صرنگي» در ترکي عثماني به معني مرض منحوس طنسي تناسلي اسهت کهه مهن
اسم آن را در صارسي و صرنگي چون قبیح است ذکهر نمهيکنم (چهون آن مهرض
ظامراً ازآمریلا و به مرحهال از ممااهب صرنگهي بهه شهرق آمهده و شهاید ممهان
داءاالصرنج کاب قدیمه عربي باشد ،اذا در ممللت عثماني افظ «صرنگي» را بهه آن
اساعمال کردهاند .گو.یندۀ این حرو که در حضور خود من مم صاش گفت دکاهر
عبداهلل طودت ادیب و نویسندۀ معروو عثماني بود که با آنلهه اصهالً کهرد بهود
روح خود را صرانسوی ميشمرد .و از این قبیل است نسخ کل قهوانین شهرعي و
عرصي ناشي از مقاضیات دیني و عادات قومي و اخذ قانون مدني و غیره سهویس
بهاور مطلق و بدون تصرو و تغییر و بااجمله تبدیل غااب سنن و آداب موطود
در ممللت عثماني حاي خط و بعضي اغات زبهان بهه آداب اروپهایي بهه دسهت
حلومت نظامي بعد از طنگ اول طهاني که آن نیهز قسهماً ناشهي از ممهان میهل
شدید میأت حاکمۀ وقت به ترک اصول و آداب شرقي و اساحااه در مغرب بهود
که به قول خودشان ميگویند ما «غربیدیم».
این بیان مبني بر حلم به خطا بودن ممۀ آن اقدامات انقالبي نیست ،بللهه
برای توضیح سبب انقالبي صلری حادی است که گامي به مافلرین ملهل شهرقي
پیدا شده و ميشود و موطب آن ميگردد که ظوامر و عوارض غیر مههم و حاهي
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گامي نامطلوب زندگي مغربیان را مم مطلقاً به اندازۀ اصهول تمهدن علمهي آنهان
ترویج بلنند و مم از تدریج ابیعي و تلامل صهرو نظهر کهرده ارصهدار تحهول
انقالبي برقي و سریع شده و بخوامند یب شبه ره صد سااه بپیماینهد و مهن بایهد
اقرار کنم کنم که صاوای تند و انقالبي من در این امر در چهل سال قبل از روزنامۀ
کاوه و بعضي مقاالت بعدی مبني بر دعوت به تغییرات کلي انقالبي نیهز ماضهمن
مقداری از این نوع اصراط بوده ،خاصه که به تجربه دیده شد که بعضي از تبدّالت
در آداب ملي گامي موطب بعضي تسلسلمای نامطلوب ميشود و حاي مناهي به
خلل در زبان مم که اخاالل آن باعث تزازل ارکان ملیت توانهد شهد ميگهردد ،و
این اندی ه باید عایقي طلو سساي و مسامحه در حفظ و حاي تندروی در تهرک
آداب ملي دیگر گ اه و محرّک اعادال باشد .من مهم در آن موقهع در حلهم بهه
ازو اخذ کامل تمدّن و آداب صرنگي زبان را اساثناء کرده بود .
این مخاصر اگر برای اخطار الز و دعوت به احایهاط و حهز نسهبت بهه
بعضي اصراطما و تندرویهای حاد ضرور باشد نباید داعي بر تفریط مم تلقي شود
یا حمل بر طایز بودن سسهاي و توقهف در سهیر تهدریجي و اهي اریهق در راه
وصول بغایت تمدن مطلوب شمرده شود.
از این مقده گذشاه وارد اصل مطلب ميشویم و ابادا ميخوامم بگویم که
تمدّن چنانله ممه ميدانند در اصل اغت به معني شهرن یني و درواقع آن چیزی
است که ما آن را تخاه قاپو ميگوئیم در مقابل صحران یني یا زندگي کوچ ن ینان
وچادرن ینان و شلارچیان .اگرچه حاال این کلمه در بین بعضي ملل شرقي مثالً
در میان عربها غااباً به مدارج عاايتر ااالق ميشود و مدنیّت سادۀ ملل
عقبمانده را «حضارت» مينامند .واي در حقیقت درطات اوایۀ زندگي اطاماعي
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نیز آغاز تمدن است مرچند که تمدّن مراحل و مدارج مخالف بسیار باال و پایین
دارد.
درحقیقت نوع انسان از موقعي که بهزندگي اطاماعي در یب ناحیه شروع
کرد یعني عدۀ معانابهي به شلل اایفه یا قبیلۀ کوچب یا بزرگ در کنار مم
سلني گرصاه و مقرّ ثابت گزیدند و زبان مرتبي واو ناقص و ساده و ابادائي برای
تفامم بین خود پیدا کردند و آتک را ک ف و اساعمال نموده و کم کم بهزراعت
و را کردن و تربیت حیوانات پرداخاند و حلومت یا شبه حلوماي به شلل
بدوی برای اساقرار نظم در امور داخلي و صصل منازعات یا سرداری در طنگهای
با قبابل دیگر به راه انداخاند و عقاید روحاني و پرسا ي مر قدر مم ابادایي و
خراصي بود مانند توتمي یا آنیمیسم یعني پائینترین درطات آئیني که به آن به
تسامح عقاید دیني یا شبه دین باوان ااالق کرد و رؤسای روحاني و کامنان پیدا
کردند و صلر بعد از مرگ اصااده خیاالتي دربارۀ روح انسان و عاقبت آن داشاه و
اطساد مردهمای خود را دصن یا نگامداری کردند ،از ممان موقع درواقع پا به
مرحلۀ اول مدنیّت گذاشاه اند و نوعي از تمدن ابادایي را دارا شدهاند .اي این
مراحل ابادائي مم ااباه محااج به زمان درازی بوده و شاید بین مر درطه از
درطات تلامل صلری و اطاماعي و درطه دیگر مزاران و شاید ده مزاران سال
صاصله بوده است.
این تلامل مدني بهتدریج باال رصاه و مخصوصاً در بعضي نواحي عاام که
آب صراوان و رودخانهما و موای باانسبه معادل و یا گر وطود داشت مانند وادی
نیل و نواحي بیناانهرین و سواحل سند و گنگ و رودخانۀ زردچین زودتر به
مراحل عاايتر رسیدهاند .اخاراع خط و کاابت در مصر و سومر و شاید در سند و
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کریت در حدود شک مزار سال قبل بزرگارین قد اساسي در راه این تلامل بوده
اگرچه در دورهمایي قبل از آن مم آثار تمدن به شلل ساخان ظروو گلي خا و
پخاه یا اعابي و نقک و نگارمای قابل توطه و کاشف از ترقي عقلي و صلری در
ظرو مدتي که شاید دو سه مزار سال بوده وطود داشاه و باید طزو مراحل و
مدارج تمدن ب ری شمرده شود .در دورۀ عظیمي که خط و ثبت مطااب با نقوش
نگاشاه رواج یاصت از ارصي مم بنامای بزرگ و پایدار که حاکي از منر و صنعت
عااي بودند به وطود آمدند و از ارو دیگر اناقال معلومات به واسطۀ نگارش از
نسلي به نسلي و اصزایک دانک و منر بهتدریج و تراکم آنها وسیله تلامل مسامر
و منظم علم و منر گردید.
در قرون قدیمه که بین چهل قرن و مفت قرن قبل از میالد مسیح واقع
است (یعني در واقع در اي  33قرن) تمدن علمي در بعضي نواحل تلامل یاصت
و آثار آن به وسیلۀ نوشاهمای باقيمانده بهدست آمده است .در مصر و سومر (که
در قسمت طنوبي بیناانهرین است) و عیال که در م رق سومر بود و آشور در
شمال بیناانهرین و بابل در شمال سومر و سند در مغرب مندوساان و طزیرۀ
کریت (در بحرااجزایر) و میگني یا بهاصطالح بعضي از اروپائیها میسن (در
نواحي ساحلي طنوب شرقي یونان) و صلسطین و سوریه و اوگاریت در ساحل
شمااي سوریه (الذقیه) و صنیقیه در سواحل طنوبي ابنان و مساعمرۀ صنیقي در
قرااطنبه در شمال آصریقا و ممللت خايما در آسیای صغیر و اورارتو در م رق
آنااواي و قفقازیه و شمال غربي ایران و ممااب معینيما و سبائیها و قابانيما و
حضرموتیها در یمن و در بعضي نواحي ساحلي شمال غربي عربساان و ممچنین
در چین تمدنهائي از این نوع دارای خط ن و و نما یاصاند و در آن میان خبر از
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ترقي علم نجو در بابل و علم حساب و اب در مصر داریم .الن این علو در
مراحل ابادایي بود
این دوره که آنرا دورۀ خط توان نامید درواقع اواین دورۀ تمد|ن ب ری
بهمعني اصطالحي و پایدار آن است و صصلي مهم در تاریخ تلامل آن تمدّن و
آغار علم و منر باید شمرده شود .انا ار این تمدّن در بین ملل دیگر محدود بوده
و صقط اقوامي که خط میخي اساعمال ميکردند (مانند چند قو از اقوا
سابقااذکر) و یا با خط تصویری مصر آشنا بودند (ماندن خايمای میروگلیفي
نویس) کم و بیک اقاباساتي از بابل و مصر نموده و گامي تا حدّی معرصت را در
بعضي رشاهما تلمیل و ابالارمائي کرده اند ،مانند صن تربیت اسب نزد خايمای
بوغازکوی.
پس از آن دوره یب مرحلۀ بسیار عااي از تمدن علمي در سرزمیني که آن
را بعدما در بعضي از ممااب م رق و از آن طمله در ایران یونان نامیدند و
نواحي مجاور آن و بین اقوا یونانينژاد و خوی اوند یونان در سواحل م رقي و
طزایر دریای مدیارانه و سواحل طنوب غربي دریای سیاه و نواحي مخالف
آسیای صغیر به ظهور آمد و در این مرحله درواقع عاايترین درطۀ تمدن ب ری
از بدو تاریخ انسان تا نهضت مدني و علمي اخیر اروپا پس از «رنسانس» (یعني
دورۀ تجدد و احیاء علو و آداب یوناني از نیمۀ دو قرن  15مسیحي) بهوطود
آمد که زائیدۀ روح و عقل و صعاایت صلری و علمي قومي بود موسو به ملن
(یعني یونانیان) این نهضت علمي و مدني و ادبي و صلری و عقلي که از قرن
ش م قبل از مسیح یعني عصر تااس و صیثاغورس تعااي گرصت سرچ مۀ علم و
تمدن و منبع صیض کمال ب ری برای دنیا بود و به حقیقت نور عظیمي در آن
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قطعه زمین و در میان آن قو سااع شد و الوع کرد که مانند آصااب طهانااب
تما ساارهمای قوی و ضعیف تمدنهای دیگر و علم و صنعت سایر نواحي عاام
را چه قبل از خود و چه بعد از خود تحتاا عاع انداخت .سرّ اصلي این صیض و
مومبت ابیعي خارقااعاده و قیاسناپذیر با تمدنهای دیگر قدیم و طدید (از بابل
و مصر وچین و مند) چنانله باید بر من و شاید حاي بر بسیاری از محققین
تاریخ علم و تمدن مم (کامالً) معلو نیست و برای ممنسلهای بعدی و اقوا
طهان نیز مورد اعجاب و حیرت بوده است .برای مثال ميخوامم عرض کنم که
در ممااب اسالمي و ایران مم که به واسطۀ ترطمۀ کاب یوناني به عربي و
اسافاده از علو یونان و قرنها مطااعه و بحث و تابّع و غور در آنها حلماء و
علمای زیاد پیدا شد و مانند صارابي و ابنسینا و ابنرشد و بسیاری دیگر از آن
منبع صیض کسب روشنایي کردند واي مقلّد یونان مانده و کمار چیزی ابالاری بر
آن علو که علو اوایل مينامیدند اصزودند .تا ممین عصر ما یعني اوایل قرن
چهاردمم یونان کعبۀ علم و سرم ق معرصت شمرده ميشد .بهاوری که در عهد
طواني من که منطق و حلمت قدیم نزد علما و مدرسین ميخواندیم ممی ه
خاک یونان را من أ علم و سرشاۀ حلمت ميشمردند .تا آنجا که اصسانهای بین
آنها رواج داشاه و به شاگردان خود ميگفاند که در خاک یونان خاصیت
صوقااعاده سحرآسایي مست که وقاي که کاروانهای مساصرین از آنجا عبور
ميکنند در ورود به آن سرزمین در خاار مر کسي از مساصرین ممه آنچه در عمر
خود دیده و شنیده و صراموش کرده به ناگهان بیدار ميشود و به یادشان ميآید و
چون از سرحدّ یونان خارج ميشوند باز از ذمن آنها صراموش ميشود!!! منوز
دانایان مغرب زمین به علم و تمدن یوناني به نظر اعجاب مينگرند .چنانله چند
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سال پیک باادوین رئیسااوزراء انگلیس در مجلس ملي آن ممللت در ضمن
نطق خود قریب به این مضمون گفت که بعضي علو مادی و صنعاي از زمان
حلمای یونان تا حال خیلي ترقي صوقااعاده کرده ،واي شب دار که صهم و عقل
و علم مبني بر تفلر انساني قدمي باالتر از عهد ارسطو رصاه باشد .رومیها و
سریانيما و مسلمین قرون اوایۀ اسالمي به وسیلۀ ترطمه از یوناني مایۀ عظیمي از
تمدن و علم و منر خود را از آن منبع اخذ کردند.
به نظر من تاریخ تمدن ب ری را بر چهار دورۀ بزرگ ميتوان تقسیم کرد:
دورۀ خط و کاابت از آغاز ظهور آن در حدود چهار مزار سال قبل از مسیح تا
قرن مفام و ش م قبل از مسیح و دورۀ تمدن یوناني از قرن ش م قبل از مسیح تا
قرن اول قبل از مسیح و دو سه قرن بعد مم ،پس از سقوط قسطنطنیه در سنۀ
 1453مسیحي و اخاراع ابع و ک ف دماغۀ امید و آمریلا و ظهور کوپورنیب و
نیوتون و بیلن و دکارت.
در حاات تمدن ملل و ممااب قدیمه و کیفیت آن مم دو نوع مخالف دیده
ميشود که یلي را ميتوان تمدن علمي نامید مانند یونان عهد قدیم و مراکز
یوناني اسلندریه و سوریه در قرون بعد از خاموش شدن یا ضعف کانون قدیم
آن در مرکز اصلي که بیک از قدرت و زور با علم و آزادی ارتباط داشت و
دیگری تمدن طهانگیری و ک ورگ ائي و عظمت و قدرت و اناظا و ت لیالت
حلوماي و سلطناي و اساحلات آن بود که نمونۀ بارز آن آشور در قدیم (تا
حدی) و ایران و رو بعد از آن بودند.
پس از ظهور و انا ار علم و تمدن یوناني ملل دیگر آسیای غربي و
آصریقای شمااي و اروپای طنوبي و حاي مندوساان بهتدریج از آن مدنیت
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اساقاضه نموده و بهره یاصاند و پیرو یونان شدند .درایران از عهد داریوش اول
مخامن ي تا زمان ناصراادین شاه قاطار برای رصع احایاطات صحّي از اب
یوناني اسافاده ميکردند .داریوش برای معااجۀ پای خود که مفصل آن پیچ
خورده بود ابادا به اابای مصری مراطعه کرد واي صایدهای ندید .پس به ابیب
عااقیدر یوناني به اسم دموکدس از امااي کروتون در طزیرۀ ساموس که در دربار
پوایلراتوس طبار آن طزیره بود و به دست اوروتیوس وااي ایران سارد پایاخت
قدیم ایدی اصااده و بعدما به شورش آماده شده بود مراطعه نمود و او بدون
اساعمال ص ار و زحمت معمواي اابا پای داریوش را معااجه کرد و مم سلعۀ زن
داریوش یعني ملله آتوسا را که در سینه داشت نیز دصع کرد و مقرب دربار
داریوش شد و بعد در عودت به وان خود داریوش او را مأمور کرد سواحل
یوناني را با ک اي دور زده و معاینه کند و نایجه را ااالع بدمد .اردشیر اول
مخامن ي (درازدست) مم در زمان خود (465-424ق ). .ابیبي یوناني داشت به
اسم آپوادنیدس (از امل کس) ممچنین اردشیر دو (404-359ق ). .ابیب
یوناني بسیار نامداری به اسم کازیاس در دربار خود داشت که مادر آن پادشاه و
زنک و اافال او را معااجه نموده و ساایان دراز (قریب  20سال) در دربار ایران
ماند و پس از عودت به وانک در سنۀ  397قبل از مسیح کااب عظیمي م هور
در تاریخ ایران و مند نوشت که پس از کااب مرودت مرطع عمدۀ تاریخ ایران
بود و منوز بعضي قطعات آن باقي است .آن پادشاه پس از وی ابیب یوناني
دیگری داشت به اسم پواوکریاس .عالوه بر اب بعضي علو دیگر مخصوصاً
صلسفه نیز از یونان به ایران آمده بود و در تواریخ دیده ميشود که وقاي که کااب
مراکلیاوس صیلسوو یوناني (که در حدود  500قبل از مسیح ميزیست) .به ایران
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رسید داریوش شرحي به آن صیلسوو نوشت مبني بر این که بعضي از قسماهای
کااب شما اینجا خوب صهمیده نميشود و بهار است خودتان به اینجا بیائید که
برای ما توضیح نمایید .م اراایه نپذیرصت و طوابي نوشت مبني بر اینله وی از
تبخار و درخ اني وح ت دارد و با چیز اندکي که با سلیقۀ وی مواصق است
قناعت دارد و به این طهت نميتواند به ایران بیاید .مان یوناني و ترطمۀ
انگلیسي مر دو ملاوب در مجموعۀ ماون یوناني در

)(Loeb Classical Library

چاپ شده است .اگرچه بعضي از محققین در اصاات این نوشاهما شب دارند.
ممچنین داریوش سلیالکس یوناني کاریاندری را که از اواین طغراصيدانان
محسوب ميشود در سنۀ  519قبل از مسیح مأمور کرد قسمت مجرای پائیني رود
سند را معاینه و تفایک کند و وی از مصبّ سند حرکت کرده و پس از اي
سواحل عربساان به سواحل مصر در بحر احمر رسید.
پس از تسلط اسلندر و اخالو او یعني سلوکيما به ایران زبان و آداب
یوناني در ایران خیلي رواج گرصت .حاي پادشامان اشلاني خود را در سله مای
خودشان که قریب پانصد سال به خط یوناني ضرب ميکردند با اصاخار «صین
ملن» یعني محبّ یونان و بهاصطالح امروزی صرنگيمآب مينامیدند .در دورۀ
ساسانیان مم با مخاافاي که با اشلانیان و روميما داشاند تا حدی علو یوناني در
ایران رواج محدود داشت و اگرچه از کاب و آثار علمي آن دوره (اگر بوده) چیز
قابلي بهدست نیامده ،از چند کااب در علم احلا نجو و اندکي از صلسفۀ اشراقي
و شاید کمي از اب یوناني که به زبان .ایراني ترطمه شده بوده خبر داریم که
بعضي از آنها بعدما در عهد اسالمي از پهلوی به عربي ترطمه شدند .شاپور دو
ساساني ( ) 309-379ابیبي یوناني داشت به اسم تئودوسیوس و یا تئودوروس
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که او را برای معااجۀ خود دعوت کرد و بعد در طندی اپور برقرار کرد .اسم وی
در کاب اسالمي ثبت شده و کاابي در اب به زبان پهلوی مم به او نسبت داده
شده که بعدما به عربي ترطمه شده است .در عهد شاپور اول (-242
272مسیحي) بنابر آنچه در کاب پهلوی ذکر شده در ضمن طمع آوری و تدوین
کااب اوساا مقدار معادٌ به از علو یوناني از مآخذ یونان و مم چنین مندی و
غیره راطع به نجو و اب و ریاضیات و صلسفه اخد در اوساا درج شد که
ال
بدبخاانه آن قسمت که ظامراً در بخک سو آن کااب بوده از میان رصاه و صع ً
موطود نیست
صفحه .)35-34

(رطوع شود به ادبیات اوساا تاایف گلدنر در طزو اساس صقه االغه ایراني طلد 2

در قرون بعد علو یوناني بی ار از ممللت رو شرقي به ایران راه

مي یاصت و در میان سریانیهای سوریه و بین اانهرین مراکز علم یوناني اساقرار
داشت .مانند نصیبین و انطاکیه و ادسا در شمال غربي بین اانهرین (اورصا) که
مراکز روحاني مسیحي مم بودند و سریانیهای معروو به صائبین دروغي در
حران که دین قدیم یوناني داشاند و تا حدی کانون علو و آداب یوناني در آنجا
بود رواج داشت .بسیاری از کاب یوناني از مر نوع در قرون چهار تا مفام
مسیحي به سریاني ترطمه شد و نسطوریما در مهاطرت از ممللت رو به
قلمرو ایران در سنۀ  489مسیحي آن آثار را به ایران آوردن و در مراکز
اساقرارشان در ایران رواج دادند و مدارسي تأسیس نمودند که یلي از آن مراکز
علمي طندی شاپور بود که حاال آثاری از آن شهر در شاه آباد نزدیلي امواز توان
دید .در عهد اسالمي ممین کاب سریاني به زبان عربي ترطمه شد و از نیمه دو
قرن دو علو یوناني چه به وسیلۀ ترطمۀ آن کاب سریاني ترطمه شده از
یوناني و چه از اریق ترطمه مساقیم از یوناني به عربي در بین مسلمین انا ار
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یاصت و به این وسیله تمدن عااي در ممااب اسالمي با مراکز علمي پرمایه بوطود
آمد که بعد از دورۀ اول تمدن قدیم یونان تا قرون اخیر ،در تاریخ ب ری نظیری
نداشت ،اگر تمدن رومي را ذیل و سایهای از تمدن یوناني و م ارک با آن
ب ماریم .در اواخر ساسانیان مم که حلمای اشراصي یوناني را دوات رو در سنۀ
 529مسیحي از آتن تبعید کرد و به ایران آمده صلسفه و اب یوناني را در ایران
تعلیم کردند باز تعلیمات آنها یوناني باید شمرده شود نه رومي.
در دورۀ ورود تمدن و علو و صنون یونان به حوزه مسلمین قدرت معنوی
و روحاني اسالمي و آداب آن و تسلط قوی و صوق ااعادۀ ادبیات عرب و عجم و
نمو و رشد و تلمل و ت ّلل و انبساط زبان صارسي طدید اسالمي بهقدری روح
ملل اسالمي و ایراني را تسخیر کرده بود که برای بیان مفامیم عاایۀ حلمت و
صلسفه و صنون یوناني از حساب و مندسه و نجو و ریاضي و اب ممان زبان
عربي را اوری وسعت و صیقل دادند که تمدن با اساقالاي بهوطود آمد و مر
چند بعضي اغات یوناني به میزان کم داخل کاب علمي شد آن اغات اساحااه شد
و تأثیر در زبان ادبي نگذاشت .کااب مجسطي را که دصعه اول در بغداد از یوناني
ترطمه شده بود نپسندیدند و ترطمۀ بهاری را خواساند و بهوطود آمد و نیز
کااب مفردات ادویه دیسقوریدس را که در بغداد ترطمه شده بود چون در مقابل
معدودی از اغات نباتات ابي کلمات مناسب عربي درج ن ده بود یعني
مارطمین پیدا نلرده بودند در انداس در زمان خلیفه ناصر یعني عبداارحمن
سو ( )300-350به کمب رامبي که به خوامک آن خلیفه پادشاه قسطنطنیه
(ظامراً قسطنطین مفام) به قرابه صرسااد ترطمۀ بهار و صحیحتری که در آن
حاياالملان اغات عربي را به طای اغات یوناني گذاشاند پرداخاند.
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در قرون دو و سو وچهار نهضت عظیمي بین مسلمین مخصوصاً برای
تحصیل کاب یوناني و ترطمه آنها پیدا شد ،به حدی که به قول ویاینگاون
انگلیسي موطب تعجب قیصر رو شد وقاي که دید ازطمله شروط صلحي که
مسلمین (به قول او وح یان) پس از غلبه بر رو بر آنها تحمیل کردند تحصیل
حق طمعآوری و خرید نسخهمای کاب یوناني بود و باز به قول ممان مۀاف یب
نسخه کااب مفردات ادویه دیسقوریدس بهارین مدایایي بود که از ارو سالاین
رو به امیر مسلم دوست امداء شود.
بعد از تمدن یوناني تا ظهور تمدن طدید اروپایي در چند قرن اخیر
بزرگارین و عاایارین و پرمایه ترین تمدنهای عاام تمدن اسالمي بین قرن دو تا
مفام بود که رونق علو و صنون عقلي درآن دوره اگرچه با ترطمه کاب یوناني
شروع شده بود به باالترین درطۀ کمال رسید و علماء و حلما و صالسفه و
ریاضیون و منجّمین و اابای بی ماری به وطود آورد که عدۀ منجمین و ریاضیون
نامدار و صاحب تۀایف آن تنها به قریب مفاصد نفر ميرسید.
اساس تمدن اروپایي مم تا آنجا که مربوط به علو و صنون است به وسیلۀ
ترطمۀ کاب علمي عربي از قرون یازدمم و دوازدمم مسیحي به وسیلۀ منرطمین
نامداری چون آدالرد از امل بث و قسطنطین معروو به آصریقائي و طرارد
گروموني و غیرمم پیدا شده و موطب تواید نهضاي گردید که پنج شک قرن در
تلامل بود ،اگرچه ااباه زندگي مدني و اطاماعي اقوا مسیحي اروپا ممواره ممانا
در تحت تأثیر حیات مدني یوناني و رومي بود .از قرن نهم (قرن پانزدمم
مسیحي) عوامل تمدن عاايتری در اروپا به وطود آمد و به وسیلۀ این عوامل که
توأ با حدی از آزادی اطاماعي و سیاسي و نیز (از گامي بگامي) صلح و سلون
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ممادی بود علم و حلمت و مدنیت رونق گرصاه و به مدارج باالیي رسید که
تمدن رو مم قابل قیاس با آن نبود .از ارصي این تمدن طدید مغربي با سرعت
ترقي و انبساط آن به مقا بلندی رسید و با اخاراع صن ابع و ک ف دماغۀ امید و
آمریلا و اصالح دیني اوتر انبساط گرصت و از ارو دیگر م رق زمین و ممااب
اسالمي پس از اسایالی مغول که سرصصل دورۀ طاملیت و خاتمۀ دورۀ تمدن بود
به انحطاط صوق ااعاده گرائید و م عل علو و صنون عقلي در آن دیار طز در
بعضي موارد اساثنایي خاموش و یا خیلي ضعیف شد .مثالً در ایران حاي علو
روحاني و معارو دیني نیز باانسبه سست و پوچ و بيمایه گردید .برای
صرمانروایان مغول یاسای چنگیز کااب مقدس و مابع گردیده به اوساا و قرآن
سبقت یاصت و در قبال علو اسالمي از صلسفه و کال و حلمت ااهي و کاب
صارابي و رازی و ابن سینا و ابن رشد به اصطالح علو کیمیا و ایمیا و میمیا و
سیمیا و ریمیا (که آنها را با طمع حروو اول آنها کله سر نامیدند) و رمل و طفر
و اعداد و خراصات و مومومات مغواي و ترکي و کفبیني و اخاالطات اعضاء و
اوزقنق و احلا نجو عوامانه و طادو و اساخراج خبي و ضمیر و تسخیر طن و
ارواح و تسخیر کواکب و السمات و نظایر آنها رایج شد و حاي به طای علم
تفسیر و نحو و صرو و عروض و ادب عاامانه به مقدار ضرورت ،علمای
ظامری و ق ری غرق در مباحث اافاظ بي معني و بدیع و ااغاز و معمیات بیهوده
شدند.
تا طائي که قول قاسم بیب امین مصری در اعراب بسمله یعني وطوه
مخالف ترکیب نحوی بسم اهلل بدون مبااغه القل مزار شق قائل شدند .حاي
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ان ای صارسي نیز از پایۀ تاریخ بیهقي و سیاست نامه تا گودال درۀ نادری انحطاط
گرصت.
این دورۀ انحطاط عظیم در ممااب م رق اسالمي و مخصوصاً در ایران
قرني بعد از قرن دوا داشت و در این اثنا چنانله گفاه شد نهضت طدیدی مدني
در مغرب زمین پیدا شد و بهتدریج باال گرصت و بر اثر احیاء تمدن و علو یوناني
در آن سامان و ک فیات و اخاراعات طدید صاصلۀ مدني مغرب و م رق بیک از
از حد تصور زیاد شد .پی رصت آزادی سیاسي و روحاني و ظهور اوتر و اصالح
دیني او و مبارزهاش با طمود روحانیون ق ری نادان عقل را که بزرگارین مومبت
ااهي برای نوع انسان است از زندان طهل و قیود تعبّد و تعصب آزاد کرد و
عجب آنله نه تنها در این چند قرن اخیر تمدن و ترقي در مغرب زمین پس از
رنسانس ماواایاً و مسامراً باال رصت و در م رق اسالمي مسامراً و بهاور صاحک و
ننگآور راه سقوط و نزول و انحطاط گرصت ،بلله ملل شرقي از آن نهضت
مدني و علمي طدید مغرب اصالً و ابداً مطلع مم ن دند و اگر مم چیزی
مي شنیدند عطف نظری ننمودند و شاید سبب عمده ممانا اخاالو دین بود .چه
در قرون گذشاه دین و مذمب مهمترین و قویترین و مؤثرترین عامل اطاماعي
بوده و اسایالء و تسلط عظیم صوقااعاده بر اصلار و اذمان و اعمال و زندگي اصراد
و طامعهما داشاه و شاید نود درصد امور زندگي تحت تأثیر عقاید و اصلار دیني
طریان داشت و به ممین طهت مسلمین تمدن غربي را که در بین ملل مسیحي
ظهور کرده و رواج گرصاه بود تمدن مسیحي شمرده و از نظر اطاناب از ت به به
کفار در میچ امری حاي امور دنیوی صرو و علم و تمدن مم تقلید کفار را طایز
ن مردند و از بزرگارین عاام اسالمي (یعني ابوریحان بیروني) که این نوع

64

گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران 23 /

اطاناب از ت به را در رسااۀ خود به اسم «اصراداامقال» تمسخر کرده است پیروی
نلردند و این حاات اصاراق و اطاناب در قرون اخیره به مرور زمان در تحت
قیادت پی وایان ماعصب و بسیار شدیدااعمل و مخصوصاً مسلمانان ایراني دوا
کرده و روز به روز شدت گرصت و نمونۀ آن حلایت خاک ریخان است به طای
قد سفیر صرنگي که به دربار شاه اهماسب صفوی آمده بود و این طهاات در
دورۀ قاطاریه مم تخفیف نیاصاه بلب از بعضي طهات سختتر و بدتر مم شد و
به ممین سبب است که وقاي که از قریب  170سال به این ارو بهتدریج اندک
از علم و تمدن صرنگساان در ممللت عثماني از عهد سلطان سلیم ثااث و سلطان
مصطفي چهار و سلطان محمود (که نظا طدید عسلری را در سنۀ  1241برقرار
کرد) و سلطان مجید (که تنظیمات مدني را با خط ممایوني گلخانه به عنوان
«وقعۀ خیریه» تأسیس نمود) و در مصر پس از آمدن ناپوایون اول صرانسوی و
اردوک ي او به آن دیار و تقلید محمدعلي پاشا از او بعد از تخلیۀ مصر رواج
گرصت باز ایران شیعه به تقلید از ممااب سني رغباي ن ان نداد و نیت اصالحات
میرزا تقيخان امیرنظا که در مدت توقف سه سااۀ خود در ارزرو اناظامات
طدید عثماني را م امده کرده بود و ت بثات میرزا حسین خان سپهساالر که
مدتي در اساانبول سفیر بود و میل به اطرای ممان نوع اناظامات و اصالحات در
ایران کرد عقیم ماند .اگر م امدۀ بااعیان قدرت نظامي ممااب اروپایي و
شلست خوردن از صرنگیها و عد قدرت بر دصع تجاوز آنها به خاک عثماني و
ایران نبود شاید یلي دو قرن دیگر مم آغاز بیداری تأخیر ميیاصت.
مرکس مرچه ميخوامد بگوید ،به نظر من بدیهي است که بزرگارین
تلاني که در ایران برای شلسان السم طهاات و تعصب و عقب ماندگي به
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وطود آمد در آخر ربع اول قرن چهاردمم با الوع م روایت بود و از آن تاریخ
است که صجر تمدن و بیداری سااع شده و رخنهای در بنیان سد طاملیت پیدا
شد که سال به سال در وسعت بود و نهضاي واو ضعیف برای کسب تمدن طدید
عصری و آزادی آغاز شد و اگرچه این تحول بسیار ضعیف بوده و مست و
برخالو آنچه در نظر بعضي ماجددین مينماید منوز از مزار قد پنج قد پیک
نرصاهایم و دقایقي بیک از صبح نگذشاه و تا الوع کامل آصااب تمدن مراحل
بسیار در پیک داریم و منوز در غااب نواحي ایران ممان روح شاه اهماسب و
اطاناب از غیر مسلم باقي است شلي در این نیست که آن نهضت قوت ميگیرد
و خوامد گرصت و قطعاً اگر آزادی سیاسي و اطاماعي محدودتر ن ود اي دورۀ
بین ااطلوعین یا تاریب و روشني تا الوع کامل خورشید خیلي اوالني نخوامد
شد و بدون آنله غیبگویي کنم امید آن دار قبل از آخر قرن پانزدمم(ق) نور
تمدن حقیقي در این ممللت بسط یاصاه و اسابداد و تعصبات طاملي راه زوال
خوامد گرصت و معرصت و تربیت محدود به قلعهمای مدارس عاایه اهران و
حوزۀ طوانان آشنا به زبانهای صرنگي نمانده بین سلنۀ والیات دوردست کرمان و
سواحل خیلج صارس و بلوچساان و امااي ب اکرد و ارساان و ابس و غیره نیز
انا ار خوامد یاصت.
برای دصع شبهه مناسب است گفاه شود که این اظهار من راطع به مدتي که
امید است از تاریلي به روشنایي برسیم شاید قدری حمل بر بدبیني شود و تصور
شود با بسط تعلیم و تربیت و تزاید عدد مدارس و عده تحصیل کردهما که حاال
سعي در حصول آن ميشود مملن است زودتر به سرمنزل برسیم ،اذا عرض
ميکنم منظور من از تمدني که غایت آمال (محدود) ما باید باشد تنها باسوادی
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اکثریت مرد و صراگرصان ان مبادی علو را یا تبدیل عادات و اباس و وضع
معی ت ظامری آنها به عادات و آداب مغربي نیست ،بلله روح تمدن و صهم و
پخاگي و رشد اطاماعي و روح تسامل و آزادمن ي و آزاده صلری و مخصوصاً
خالصي از تعصبات اصرااي و ماانت صلری و وان دوساي از نوع وان پرساي
مغربیان و شهامت و صداکاری در راه عقاید خود است که منوز به این مرحله
نزدیب ن دهایم.
شرایط رسیدن به آن آمال در درطۀ اول بسط آزادی است برای ممه
ابقات ملت و حق اظهارنظر در امور عامه و شرکت و دخاات آنها در حل و
صصل آن امور ،منسوخ شدن ماایلت زمین زراعي برای غیر زارعین یعني اصول
ارباب و رعیت قرون وسطایي حلومت ملي به شلل ممااب مغربي و آزادی
کامل و حقیقي مرد در اعمال حقوق سیاسي خود ،تربیت و تلامل تدین حقیقي
خااي از خراصات و مومومات و تعصبات ماعدیانه وان پرساي حقیقي و عادالنه
و با رعایت انصاو و اعادال و صرامم آوردن اسباب حصول و نمو این
وانپرساي از راه رصاه عمومي و عداات و آزادی که موطد دابساگي به وان
باشد ،احاراز از وانپرساي کاذب و بعضي ظوامر ملتپرساي کاذب و بعضي
ظوامر ملتپرساي اصرااي که در ادوار اخیر در بین بعضي ملل شرقي شدت
یاصاه و شبیه به غالت شعوبیه قرون اوایۀ اسالمي است و آن را به زبانهای صرنگي
«شوونیز » گویند و به زبان خودمان شاید آن را «ملت بازی» توان نامید و غااباً
مبني بر خودپرساي و خودساایي ملي است با اصراط و دعوی مزیت و تفوق بر
اغیار و برتری بر اقوا دیگر و غرور تعصب آمیز ملي (که من أ سرودما و
حماسه مای آامان صوق ممه در آامان و ماییم که از پادشهان باج گرصایم ،در ایران
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ميشود) که اصراط درآن به ناسیونال سوسیاایست آاماني میالر تواند رسید و نه
تنها دور از عقل و انصاو و عداات است بلله موطب مضرات عظیمۀ ملي و
بیناامللي و خطرات و مواد خصوماهای اصرااي بيطهت بین اقوا تواند شد.
ااباه ملتدوساي معقول و معادل مقاضای ابیعي اقوا است .واي اگر از اعادال
خارح شد واو برای صرنگيپسند کردن آن ترطمۀ صرنگي آن یعني اسم
«ناسیوناایز » برآن ااالق کنید باز مساحسن نخوامد بود (کلمۀ «ناسیوناایز » در
زبانمای صرمنگي و بهمعني مصطلح بین اروپائیان به حقیقت معني وانپرساي
دارد نه ملتپرساي) و از این قبیل است گامي خلط و مغ وش کردن تاریخ و
تفسیر آن به نفع خود و نسبت دادن ممۀ بزرگان تاریخي به قو و نژاد خود که
حاال در نزد گرومي از غالت قومیّت و ماعصّب خودپسند بعضي ملل شرقي
گامي به اصراط اندر اصراط رسیده و ميرسد شرط دیگر برای رسیدن به این آمال
غیر از آنچه گفاهاند عبارتست از ن ر علو و مخصوصاً صرو قسمت اعظم و
بلله صدی نود عایدات ممللاي برای رصاه و وسعت معی ت و راحت و علم و
معرصت ابقۀ پایین ملت از دمقان و کارگر و اصناو که بدین اریقما تمدن عااي
حقیقي بهتدریج حاصل ميشود.
بدبخاانه صعال در ممللت ما گذشاه از عدهای دانا و با صهم واندوست
حقیقي سه ابقۀ ماضاد و مخالف وطود داد که مر سه موطب دور ماندن ملت از
تمدن حقیقي و رشد است :یلي ابقۀ عوا و ماعصّب و منهمب در ظلمت که
تابع پی وایان طامل و ماعصّب و ماظامر به تدیّن و عاری از روح دیانت حقیقي
و غااباً دنیاپرست و اااب مناصع خویک مساند ،و دیگری ملت پرساان طامل
اصرااي که در نسبت ممۀ مفاخر ب ر به قو خود و ترطیح صفات و کماالت
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ایراني بر موامب اقوا دیگری اغراق بيتناسب نموده حاي ممللت و ملت خود
را منبع تمدنها و علو عاام ميشمردند و طز اثبات طهل خود نایجهای نميگیرند
و گامي مم این دعاوی وسیلۀ قبول عامه برای مدعیان ميشود .ابقۀ سو آن
زمره صرنگيمآب خودپرست و منفعتپرست و بيعقیده و ایمان است که طز
تحصیل پول (به مر وسیله که باشد) و عیک و اخذ ظوامر زندگي صرنگيما و
میل به طمع مال و یادگرصان زبان خارطي (نه برای کسب علم) و مساصرت
موقت و ملرر و یا در صورت اسلان دائمي به اروپا و آمریلا موسي نداشاه و به
میچ چیز از معنویات اعاقاد و دابساگي ندارد و ااباه از شهامت و اساقالل نفس
وعزت و صداکاری در راه خیر به وان و ملت خود عاری مساند .ااباه در ابقۀ
تربیت یاصاه و منوّر چنانله اشاره شد اساثنامایي مم پیدا ميشود معذاب آنان که
دارای حس صداکاری و حیثیت انساني مساند صعال معدود و محدود مساند و
بسیاری از ملت و وان خود نفرت داشاه عاشق صرنگي و آداب و عادات عارضي
آنها مساند و حقارت نفس ملي بر آنها غلبه دارد .این قبیل اشخاص میل دارند
زن و صرزندان ان آنچه مملن است از ایرانیت دور بوده و ظوامر کم اممیت و
حاي نامطلوب و طلف صرنگیان را اخذ کنند و بچهمای آنها از کودکي زبان
صرنگي آموخاه و صارسي درست یاد نگیرند و گامي در مقابل مالمت برای
بیسوادی در زبان ملي خود خط صارسي را م لل شمرده و عذر طهل خود قرار
ميدمند و گامي مم کلمات صارسي عربياالصل را اغات خارطي شمرده و صرقي
بین آنها و اغات صرنگي دارای ممان معاني قائل نیساند و این مخاافت با آن نوع
کلمات را طزو وان پرساي خود ميدانند و از دشمني با عرب وترک د ميزنند
و خود را قو و خوش آریایي صرنگیها ميشمارند.
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من ااباه معاقد به ازو اخذ تمدن غربي و علم و معرصت و کماالت و
تربیت و صضائل مطلوب و ضروری و بلله حاي مساحبات و مساحسنات
اوصاو ملل مامدن مسام ،واي آرزومند آنم که زبده نفوس تربیت یاصاۀ ما آداب
و سنن ملي مطلوب و بيضرر خود را نیز حفظ کند و آنها را حقیر ن مرده با
نهایت ماانت و سراصرازی به رعایت آنها مقید باشند و بدون خصومت به ملل
دیگر و آداب آنها یا حقیر شمردن آنها حیثیت ملي خود را نگاه دارند.
گامي در مقال نلومک برای تقلید کورکورانه از صرنگیها و اخذ ممه اصول
و ظوامر و عوارض تمدن آنها و صرق نگذاشان بین اصول ضروری و عوارض
غیر ضروری و بلله گامي نامطلوب و مضر گفاه شده که تمدن تجزیه ناپذیر
است  .اگر آن را اخذ کردید ممه ماعلقات آن بااضروره پایبند شما ميشود و
نميتوانید یب قسمت را قبول و قسمت دیگر را رد کنید .این حرو که شاید
ظامراً منطقي به نظر بیاید اساس صحیحي ندارد و اخایار امور معقول و تمیز آن
از نامعقول بساه به قوت نفس و قدرت اخالقي و حیثیت و عزت نفس و
شراصت اصراد وملل و ذوق سلیم آنها است و آنها که حس حقارت نفس ملي
ندارند به آساني ميتوانند به عوارض آداب اطاماعي اقوا دیگر بياعانا باشند.
چنانله دو قو مامدن شرقي یعني ژاپونیها و مندیها با کمال عزت و
شراصت ن ان دادهاند که اصول تمدن غربي را با حفظ مدنیت اصیل خود و زبان
خود اقاباس نموده و اعانایي به ظوامر آداب غربیها نلردهاند و این صفت دایل
سربلندی و سراصرازی و حیثیت و عزت است .ژاپونیها به عاايترین درطات
تمدن و علم ومنر رسیدهاند واي عادات قدیم خود را حاي زمین ن سان و ارز
خوراک و خط م لل خود را که در حداقل مرکب از مفت تا م ت مزار نقک
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است و تاریخ و سال و ماه خود را ترک نگفاهاند و در مدت باانسبه کمي کل
نفوس آنها باسواد شده است .مندیها مم پس از زیسان قریب دو قرن در تحت
حلومت انگلیس به خط «دوانگاری» مينویسند و خط التیني را اخذ نلردهاند
مم چنین سال و ماه مندی و تاریخ خود را اساعمال ميکنند .در ممااب غربي مم
بعضي ملل خصوصیات زندگي اطاماعي خود را به اساقامت حیرتانگیزی حفظ
کرده و ميکنند شاید از ممه ثابت قد تر مرد انگلساان مساند که پس از دو سه
قرن روابط خیلي نزدیب با ملل دیگر نزدیب به خود و مراودات بین اامللي نه
امالی م لل زبان خود را تغییر دادهاند و نه اوزان و مقیاسهای خود را (اگرچه
این نوع ثبات در نظر دیگران مساحسن شمرده نميشود) این صفت ثبات مملن
است گامي طمود خوانده شود ،واي تا ملاهای مخالف وطود ذاتي مامایز دارند
میل خوامند داشت ت خیص ملي وخصائص ذاتي و صطری یا عادی قدیمي خود
را به خاار ت بّه به ملت دیگری از دست نداده و عزت نفس قومي را حفظ کرده
از روح حقارت که صرنگیها به آن ابیعت پساي نفس نا ميدمند احاراز بلنند.
ااباه ميتوان گفت که صيحدّ ذاته طمود تعریفي ندارد و اساعداد اخذ عادات
مساحسن از اقوا دیگر باید پسندیده باشد .واي بيثباتي مفرط و قابلیّت ترک
آداب خود بهسهوات مم نباید از اوصاو مطلوب شمرده شود ،مگردر مواردی که
معایب صاحک و مضرّ آن آداب مسلم شده و صواید مهمۀ کسوت طدید
انلارناپذیر باشد.
چون بعضي از آثار این حقارت نفس ملي و تبعیّت حقیرانه به زورمندان
قویپنجه و با ثروت ملل دیگر در ابقؤ طوان ما نمایان است بهحدی که زبان
خود را بدون طهت به تعبیرات صرنگي پر کرده و حاي به طای کلمات معمول
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زبان خود ترطمۀ صارسي زبان خارطي را اساعمال ميکنند و مثال به طای صالني
روز شنبه از اهران به سوی اصفهان حرکت کرد که زبان صارسي است ميگویند
«اهران را ترک کرد» که ترطمه از صرانسه است و به طای «مم» ميگویند «بهنوبۀ
خود» و بدون میچ طهاي در دنبااۀ نقل کال شخصي در وسط بیان ميگویند
«اصزود» و ملذا صدتا تعبیر دیگر که در این باب اخطار طدّی الز است در این
زمینه اخیر حاال اصراط زیاد است و رو به شدت است و خلل در زبان که احداث
ميشود موطب تأسف طدی است .ملل دیگری سربلند و با عزت در دنیا مساند
که در مجاورت و حاي زیر تسلط ملت بسیار بزرگ و پر زور و با قدرتي زندگي
کرده یا ميکنند و ابداً از میچ حیث در آنها اثری از اساحااه در بزرگار دیده
نميشود .مثال بارزی از این قبیل صنالند کوچب است در مجاورت روسیۀ بزرگ
که مدت مدیدی (قریب یب قرن ونیم) مم در تحت تبعیتّ سیاسي او بوده واي
ممۀ آثار ملي خود را کامالً حفظ نموده و معرض نفوذ معنوی آن ممسایۀ قوی
ن ده است.
گمان ميکنم این طمله برای صحبت امروز کاصي باشد و باید برای احاراز
از تصدیع اصرااي خاار حضار محار حاال سخن را کوتاه کنم و از بیان بقیۀ
مطاابي که در نظر بود ،صرو نظر شود و شاید در صورت اقاضاء و احامال مورد
عالقه شدن آن مطااب در موقع دیگری به عرض آنها مبادرت شود.
خطابۀ دوم
در آخر خطابۀ گذشاه عرض کرد که من عالوه بر مبحث اخذ تمدن
خارطي که موضوع آن خطابه بود بعضي یادداشاهای دیگر مم در باب بعضي
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مواضیع دیگر دار که اگر صرصاي پیدا شود مملن است از آن مقوالت نیز سخن
بگویم ،الن ضیق وقت بهناچار موطب خام کال شد .واي آقای درخ ک که
عالقه و توطه ای ان به اصلار و بیانات من موطب ت ویق و طرأت من به عرض
مطااب و تصورات خود و این طرأت مم ااباه باعث مزاحمت زیاد خاار
شنوندگان شده و ميشود تقاضا و اصرار صرمودند که باز در آن موضوعات
باقيمانده مصدع گرد  .اینب در اطابت تقاضای ای ان دنبااۀ سخن تعقیب
ميشود( .قبالً باید خ نودی خود را از این صقره اظهار کنم که تا آنجا که ماوطه
شدن ابع و ن ر خطابه سابق من در طراید برخالو اناظار کمغلط بود که از
اندر نوادر است اگرچه باز ارزرو با زاء را ظامراً بهاطاهاد خود حروو چین
ارضرو با ضاد ابع کرده بودند).
آن موضوعات که در نظر بود شرحي در باب آنها بیان شود عبارت بود از:
آزادی ه وان ه ملت و تسامل .اینب به ترتیب مجملي دربارۀ مر کدا از آنها
سخن گفاه شود:
اول :آزادی ه در خطابۀ گذشاه بیان کرد که تمدن و علم و منر ب ری در
مرحلۀ عااي آن از یونان ظهور کرده یا در آن قو کمال یاصاه است و حاال باید
بگویم که نه تنها علم و منر بلله آزادی و حبّ اساقالل و حیثیت انساني نیز
منبعک ممان سرزمین و ممان ملت بوده است .آزادی ،این کلمۀ مبارک و معني
واقعي آن بسیار مورد بحث و تحقیق شده است .ااباه مقصود آزادی سیاسي و
مدني و روحاني طامعۀ مرد است و آن ممان چیزی است که یونانیهای قدیم و
مخصوصاً مرد آتن به آن عالقۀ شدید پیدا کردند و آنرا به مقا عمل مم آوردند.
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در قرون بعد تا نهضت طدید اروپا دیگر این نعمت نصیب ملت دیگری
ن د بجز گامي در بین رومیها در بعضي دورهما .آزادی به آن معني که صعالً در
اصطالح ملل مامدن اساعمال ميشود در قرون اخیره در ممااب صرانسه و انگلیس
اساس گرصت .م روایت در انگلساان در قرن مفام (قرن سیزدمم مسیحي) و
انقالب عظیم صرانسه در اوایل قرن سیزدمم دنیا را تلاني داده و انظار مرد کم و
بیک مامدن عاام را به آن معني ماوطه ساخت .مرد در ممه طا مزاران سال به
چیزمایي نامطلوب و ناگوار عادت کرده و در طزو زندگي خود به آنها انس
گرصاه بودند که منسوخ بودن آنها به ذمن ان نميآمد ،مانند خرید و صروش
غالمان و کنیزان و وطود ارباب و رعیّت و تعلق زمینهای زراعاي به غیر زارعین
و تبعیت عامّه از روحانیان و کامنان .درمم شلسان آن اوضاع تسلط بيحدود
زبردساان زورمند یا ماادار یا وابساگان به مقامات روحاني در مغربزمین مبدأ
تاریخ طدید و آغاز دورهای شد که آن را دورۀ آزادی ميگویند .تحقیق در معني
منطقي و مامیت حقیقي آزادی خود موضوع بسیار مهمي است و چون قابل
تأویالت گوناگون است بحث در آن بيصایده نیست و حاي در میان امل صضل و
معرصت اشخاصي پیدا ميشوند که در خوبي و بدی و صالح و صساد آزادی اصالً
تردید دارند و آن را مسأاه غامضي صرض ميکنند .به عقیدۀ من آزادی که
بزرگارین نعماي است که خداوند به نوع انسان بخ یده ضروری و ذاتاً الز
است و بدون آن رشد اصلار و عقل میسر نیست .ااباه آزادی بدون قید و شرط
مطلوب و مفید است و تنها قیدی که باابدامه الز است عد تجاوز به حقوق
دیگران است که به نظر من تصریح نلرده است .این قید بدان ماند که گفاه شود
غذا برای وطود انسان الز است م روط به آنله مخلوط به سنگ نباشد .در
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بعضي اصواه این حرو طاری شده که بدون رشد کاصي در ملاي آزادی برای آنها
طایز نیست و مضر است.
این سخن اگر قول اشخاصي است که خود در صقدان آزادی منفعت دارند
غرض گوینده واضح است و ممی ه نظیر این نوع دالیل برای حفظ سلطۀ قدیم
در کار بوده است .واي گامي مم اشخاص بيغرض از روی عقیده چنین اظهاری
ميکنند و غاصل از آن مساند که بدون آزادی اصالً رشد حاصل نميشود و عقل
طز با تجربه واو ناقص رو به کمال نميرود .در اواخر ایا مظفراادین شاه که
مرد طنب ي برای تحصیل آزادی کردند بزرگان ممللت اساهزاء ميکردند و ااباه
درباریان و اعیان به کسر کردن و محدود نمودن خرداي از سلطۀ پادشاه راضي
نبودند و یلي از تربیتشدگان تحصیل کرده در اروپا در مجلس درباری که برای
گفاگو دراین موضوع و تقاضای مرد منعقد شده بود با کمال اساخفاو گفت که
م روایت برای ایران مثل آنست که طوشن رسام را به یب افل شک مامه
بپوشانند .از بعضي اشخاص عاقل و بيغرض در ممین زمان خودمان نیز شنیده
شده که عداات مهمتر از آزادی است و آزادی بدون عداات موطب صساد و مرج
و مرج ميشود و عداات بدون آزادی باعث سعادت و رصاه مرد تواند شد .این
حرو با منطق سازگار نیست و در مقابل اسادالل عقلي دوا نميکند .صرض
آزادی سیاسي اصرااي بدون عداات اطاماعي و مدني محال نیست و ااباه آزادی
بعضي قیودی معقول و معادل و بيغرضانه الز دارد که رویممرصاه در ممان
قید عد تجاوز به حقوق و آزادی دیگران طمع است .الن حاي صرض وطود
عداات و بسط و تلامل آن بدون آزادی در دایرۀ عمل (نه خیال) مجال و ممانع
است و در مقا بحث ميتوان بهمدعي چنین عقیده گفت که صرضیات وممي را
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کنار گذاشاه از واقعیات و وطود خارطي سخن گوید .در دنیا مماالي مست که
درآنها آزادی تا حد کمااي که مملن است وطود دارد و عداات مم موطود
است و ااباه مملن است درطامعهای آزادی بهمعني ماعارصي وطود داشاه باشد و
عداات مفقود یا ناقص باشد .واي آیا شما یب اطاماعي را در دنیا سراغ دارید که
آنجا آزادی نباشد واي عداات برقرار باشد .اگر چنین طایي را پیدا کردید حرو
شما معني و مفهو پیدا ميکند .ااباه تلامل آزادی بهتدریج ناایج مطمئنتر
ميدمد .بعضي اوقات ااباه در اسافاده از آزادی سوء اساعماالتي مم شده است و
غااباً ممین کارما باعث ارتجاع و نفرت مرد از سیرت آزادی شده و ميشود و
در زمان خودمان مم در ممااب مخالف این وضع و حاات را م امده کردیم و
گامي دیده شده که دشمنان دموکراسي و ارصداران حلومت صردی یا عمداً
خودشان آن اصرااها را تحریب کردهاند و یا از وقوع آن سااها اسافاده کردهاند و
در واقع دکاني برای ادامۀ واممه مای دروغ و اعمال قدرت و سلطه و بگیر و ببند
خود باز کردهاند که گامي خااي از دخل عمده مم نبوده است و میچ وقت به
بساه شدن آن دکان راضي نميشوند .تیراندازی چند نفر بابي نادان و غاصل به
ناصراادین شاه در سنۀ 1268خیلي به درد او و دساگاه اسابدادی وی خورد و
ساایان دراز مر طنبک آزادی و عدااتخوامانه را و مر آنچه را که برخالو مناصع
شخصي خود ميپنداشاند به نا بابیگری تعقیب ميکردند .از این نلاه نباید غاصل
شد و ممی ه باید توطه داشت که آزادی وسیلۀ تمرین و تلمیل تجربه است.
برای دادن آزادی به مخلوق خدا اناظار اینله به مرور ایا آن طماعت عاام و
کاملتر و با رشد شوند شبیه آنست که طواني که میل به یادگرصان شنا در آب
دارد کنار اساخر بزرگي پر از آب بایساد و شناگران مامر طلو چ م او شنا کنند
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و به او اطازۀ رصان به آب داده ن ود تا با م امده و مراقبت حرکات شناگران شنا
یاد بگیرد .اگر آن طوان سااها ناظر عمل مالحان باشد در آخر باز اواین روزی که
داخل آب ب ود غرق ميشود و تا بهتدریج در آب کم عمق داخل ن ده و دست
و پایي نزند شنا یاد نميگیرد.
بدبخاانه با کلمۀ آزادی مم در گذشاه در بعضي ممااب خیلي بازی شده
و در میچ طای عاام حاي مسابدترین مدیران امور نگفاه که در آنجا آزادی نیست
و با شراصت و صداقت به صقدان آزادی اقرار نلردهاند بلله ممی ه دعوی آن بوده
و مست که در آن ک ور آزادی کامل وطود دارد و گامي چنانله در موقع
تأسیس دوما در روسیه برای اغفال مرد برخالو حقیقت اعالن آزادی مم بدون
قصد اطرای آن شده بهحدی که دیگر مرد آن اقلیم اعاقاد و اعامادی ابداً و اصالً
نداشاند و به مزار سوگند و تأکید مم به حقیقت وعدهما باور نميکردند،
بهاوری که اگر درآن ممااب روزی واقعاً و براساي وعدۀ آزادی حقیقي داده
ميشد کسي باور نميکرد و مثل قصۀ صریاد ملرر آمدن گرگ به دورغ ،عاقبت
وقاي که واقعاً مم گرگ بیاید به راست بودن آن یقین نميکنند .گامي در آن
ممااب آزادی را بهاوری که بهوضع موطود صدق کند تفسیر ميکنند و حقیقت
آنست که منظور اصلي ازادیخوامان آزادی حقیقي است که در بعضي از نقاط
عاام مانند سوئد و موالند و انگلساان و غیره وطود دارد و ممهطا باید آن نوع
آزادی باااما خواساه شود و اگر آنچه داده ميشود صرقي با آن نمونه داشاه باشد
نباید آن را آزادی نامید و قبول کرد و راضي شد چنانله حاال حلوماهای بسیار
اسابدادی کمونیساي نیز به خود اسم حلومت دملراتیب خلق ميدمند.
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وطن و ملت ه این دو کلمه که اواي در اغت به معني زادگاه و مسلن
انسان و دومي در اصل به معني دین و مذمب بوده در این عصر به معنای
دیگری اساعمال شده و ميشوند و مر دو افظ به این معاني صعلي از ممللت
عثماني به ایران آمده است.
وان به معني سیاسي آن عبارت است از قطعه زمیني با سرحدّات معین که
در تحت حلومت واحدی و قلمرو دوات یا پادشامي باشد و سلنۀ آن تابع
قوانین م ارکي بوده در مناصع و زیان و غم و شادی شریب باشند ،قطع نظر از
آ نله دارای دین م ارک یا زبان م ارک یا نژاد م ارک باشند یا نباشند .اتصال و
پیوند آن مرد به وان خود و به ممدیگر و دابساگي آنها بی ار موکول به رصاه و
آزادی در آن ملب است که موطب آن باشد که به رضا و رغبت در آن اطاماع
زیست کنند و خوش باشند .در بسیاری از ممااب آزاد طماعاتي مساند که از نژاد
مخالف بوده واي مموان وصاداری مساند .درکانادا مرد انگلیسينژاد با قومي
صرانسویاالصل زندگي ميکنند و مر کدا ممان زبان اصلي خود را حرو
ميزنند .در سویس سه قو مخالف دارای سه یا چهار زبان ساکن مساند که ممه
تحت عنوان «ملوتي» عالقه و دابساگي شدیدی به وان خود دارند .سلنۀ
ممللت آامان از دو صرقۀ مذمبي مسیحي و مرکب بوده و معذاب قو واحدی
مساند .امااي ممللت بلژیب مرکب از دو قو مخالف با زبانهای کامالً مخالف
مساند با حقوق مساوی یعني وااونما که صرانسه حرو ميزنند و صالمانها که
بی ار از نصف سلنه مساند به زبان صالماني (قسمي از زبان موالندی) سخن
ميگویند .در ممللت صرانسه در نواحي برتاني قریب یب میلیون نفر به زبان
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برتوني حرو ميزنند ،واي غااب آنها زبان صرانسه را مم ميصهمند .در طزیزۀ
بریطانیا سه قو با سه زبان وطود دارد:
انگلیسي که زبان قسمت اعظم سلنه است و سلوتالندی که زبان بیک از
صد و سي مزار نفر است و قریب به مفت مزار نفر از آنها صقط ممان زبان را
اساعمال ميکنند و انگلیسي نميدانند و زبان واک که در قسمت واس (به صرانسه
گال) بیک از یب میلیون نفر با آن سخن ميگویند و قریب دویست مزار نفر از
آنها منحصراً ممان زبان را اساعمال ميکنند و انگلیسي نميدانند .این ارقا مأخوذ
از کااب معروو «ااسنه عاام» تأایف میه و کومن است .زبان واک زبان کلاي
است که در قرون قدیمه در انحاء اروپا و حاي در آسیای صغیر و آن نواحي که
پایاخت حاایۀ ترکیه یعني آنقره در آن واقع است انا ار زیاد داشاه است .در ممۀ
ممااب مذکور در صوق زبان رسمي وطود ندارد .در مندوساان بیک از صد زبان
آریایي وطود دارد و زبان قریب  290میلیون نفر است و اقالً  15یا  16زبان از
آنها زبان ادبي و زنده و در قسماي از ممللت زبان رسمي است و چندین زبان
دراویدی در آن ممللت موطود است که عمدۀ آنها چهار تا است و  72میلیون
نفوس با آنها حرو ميزند و ممۀ آن زبانها ادبي و مساعمل است و یلي مزاحم
دیگری نیست و اگرچه زبان مندی زبان رسمي دوااي مقرر شده میچ نوع
اطباری برای غلبه آن برسایر زبانها نیست .در عراق مم عربي و کردی زبان مسلم
است و مزاحم مم نیساند .در بلوچساان مندی که حاال یب ایاات پاکساان است
و ممچنین بلوچساان ایران دو نژاد بللي ماباین پهلوی مم زندگي ميکنند که
یلي (بلوچي) از نژاد ایراني بوده و زبان ایرانياالصل دارد و دیگری برامویما
که اصالً از نژاد دراویدی طنوب مند مساند و زبان ان نه زبان آریایي است و نه
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قراباي با زبان آریایي دارد و حاي از ااسنۀ مند و اروپایي مم نیست .در مصر
قریب یب میلیون و ربع میلیون از مصریها مسیحي مساند و باقي مسلمان.
اکثریت مسیحيما قبطيمای بومي مصرند (قبطيما تا دویست سال پیک
زبان مخصوص خود را حرو ميزدند و زبان عربي غلبه نلرده بود) .در ابنان
تقریباً نصف نفوس مسیحي و نصف دیگر مسلمان مساند که قسماي معادٌبه مم
از آنها شیعه مساند (قریب  150000نفر) و عدۀ زیادی مم (قریب پنجاه مزار
نفر) از دروز (صرقهای من عب از اسمعیلیه که ااحاکم بامراهلل را ميپرساند) در
آنجا وطود دارد.
ااباه در بعضي ممااب دنیا دین تا حدی اساس ملیت است .مثالً در
ایرالند (طنوبي) که با آنله زبان انگلیسي در آنجا غااب است مذمب کاتوایب
حاصظ ملیت امااي آنجا بوده و مست .در پاکساان مم که  85/9درصد نفوس آن
مسلمان است دین بر زبان و نژاد غلبه دارد و قائمۀ ملیت آن ممللت است .امااي
مر یب از این ممااب مذکور در صوق با اخاالو نژاد و زبان و دین ملت واحد
محسوب ميشوند و خود را از ممان ملت ميدانند و در حقوق انساني و مدني
و سیاسي امایازی به ممدیگر ندارند و مساوی مساند.
در ایران تا  50سال قبل مسیحیان ایراني (از ارمني و آسوری) و یهودیان
ایراني حاي زردشایان را ملل مانوعه مينامیدند و منوز مم تحت این عنوان یا
اصطالح اقلیت وکیل مخصوص در مجلس شورای ملي دارند .م روایت ایران با
مزار زحمت مساوی بودن اتباع ایران را از مر اایفه در مقابل قانون ممللاي
اصوالً برقرار نمود.

80

گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران 23 /

گامي نسبت به وان دوساي بعضي از اوایف و صرقه مای ایراني اظهار
شب و سوء ظن شده است و دایل آن را تمایل آنها به بعضي از دول خارطي
ذکر ميکنند.
ااباه در موقع طنگ مای ایران و عثمان در قرون سابق احساسات دوساانه
سنيمای ایران را نسبت به عثماني نميتوان انلار کرد .گامي مم سبب مهاطرت
دادن ارامنۀ طلفای آذربایجان به اصفهان را دور کردن آنها از ممااب مسیحي
نزدیب و بیم تمایل آنها را به دوات مسیحي مجاور صرض کردهاند .حاال مم در
ممللت ما عناصر و اقوا و مذامب و زبانهای مخالف وطود داشاه و دارد .ظامراً
بیک از یب میلیون سنيمذمب و قریب صد مزار نفر مسیحي (ارمني و آسوری)
و پانزده مزار نفر زردشاي و عدۀ زیادی از امل حق و عدۀ کمي صابئي (صبه) و
چندین مزار نفر شیعۀ اسماعیلي طزو نفوس ایران مساند...
ممۀ این اخاالو مذمب و زبان و نژاد ادني خللي به وحدت ملي ایران و
وان پرساي آن ایرانیان نميرساند ،صقط بهشرط عداات و آزادی و رصاه اطاماعي
و اگر این شرط موطود باشد طای میچگونه نگراني از آن اخاالو مذمب و زبان
نخوامد بود چنانله حاال در صرانسه نسبت به پروتساانت مای آن ممللت نگراني
نیست.
واي در قرن شانزدمم مسیحي که آنها مورد آزار بودند نگراني بوده و شب
سنت بارتلمي در سنۀ  1572مسیحي که پروتساانما را قال عا کردند و در
ممین کااب معروو اغت الروس صرانسوی صفحۀ ننگین تاریخ تعصب در
صرانسه ،شمرده شده .در موقع طنگ اروپا نه سویسيمای آامانينژاد و زبان ادني
تمایلي به آامان ن ان دادند و نه سویسيمای صرانسویزبان نسبت بهصرانسه و
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ممۀ آنان ممللت خود را که مقر آزادی و عداات است بر ممۀ ممااب خارطي
مجاور خود ترطیح ميدمند پس وان پرساي حقیقي براساس آزادی و عداات
قائم ميشود ،ورنه وان پرساي اطباری ری ه پیدا نميکند و حبّ وان گرچه
حدیثي است صحیح ،ابع انسان مم راحت و رصاه و عداات و آزادی و حرّیت
در زبان و دین خود در اقاماگاه خود ميخوامد و به آساني به مردن به سخاي و
ظلم و سلب آزادی تن در نميدمد و پی وایان ما گفاه اند که مملب با کفر دوا
ميکند واي با ظلم دوا نميکند .ناصرخسرو قبادیاني بلخي که اصاخار ایران و
شاعر سخنور با ایمان صارسي است به سبب اسماعیلي بودن یعني مفت امامي
بودن از وان خود آواره شد و خانمان او را به حلم روحانیان و امرای ماعصب
ویران و تاراج کردند و او به بدخ ان گریخت و در دره کومي به نا یملان در
حوااي صیضآباد و طر کنوني (اصغانساان) بقیۀ عمر خود را که بۀمرحال بیک از
پانزده سال بود به عسرت و سخاي و تنهایي و عزات و غربت در آنجا گذراند و
با نااۀ داسوز شلایت کنان گفت:
در بلههههخ ایمننههههد زمرشههههوی

ميخوار و دزد و اواي و زنبهاره

ور دوسهههادار آل رسهههواي تهههو

از خانمههههههان کننههههههدت آواره

آزاد و بنهههده و پسهههر و دخاهههر

پیر و طهوان و افهل بهه گههواره

بهههر دوسهههاي عاهههرو پیغبهههر

کردنههههدمان ن ههههانۀ بیغههههاره

چنانله معروو است صردوسي را مم به عنوان اینله راصضي است از دصن
در قبرساان مسلمانان مانع شدند .خسرو انوشروان که بقدر مقدر آئینمای عادالنه
برای رعایا طاری کرد (اگرچه نسبت به مانویان و مزدکیان تساملي ن ان نداد)
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باز قریب  48سال سلطنت با اساحلا و با آسایک کرد و خسرو پرویز که
ممللت ایران را وسعت صوقااعاده داده و صاوحات عظیمه کرد و سوریه و
صلسطین و مصر و قسمت بزرگي از خاک رو را تا تنگۀ بوسفور و پ ت دیوار
قسطنطنیه مسخّر ساخت و درنایجۀ ظلم زیاد و اسراو و طمع مال از رعایا،
عاقبت به دست خود ایرانیان مالک شد .دوات امپرااوری اتریک تحت سلطنت
 68سااه صرانسوا ژوزو با وطود اخاالو عناصر و زبان و اقوا قلمرو او و تقریباً
بیک از صدی پانزده نبودن قو حاکم بر پایاخت یعني آاماني نژادما از کل نفوس
ممللت ( 45میلیون نفر) که قریب شک میلیون بودند در ممۀ آن مدت به قدر
کاصي دوا و اساحلا داشت و بدون صدمۀ اساسي طنگ اول اروپا درمم
نميریخت و پایدار ميماند .چه سیاست آن پادشاه و آن دوات براساس تسامل و
مدارا و تواصق و آزادی بود و بنابر آنله وقاي در طواني در کاابي خوانده بود و
حاال درست خاار نیست کجا دیدها (و یقین قطعي به آن ندار ) در مجلس
ملي آن ممللت نه قو از اقوا مخالف قلمرو آن امپرااوری وکالیي داشاند که
دارای نه زبان بودند و به م ت زبان از آنها در آن مجلس نطق ميشد و صقط
زبان روتني اساثناء بود که عدۀ آن قو باانسه کم بود.
این ملتبازی اصرااي که در بعضي از ملل شرقي در قرن طدید پیدا شده و
عالمت مزاج غیر ساام است و بعضي اوقات آثار سرایت آن به ایران مم در
بعضي محاصل دیده ميشود میچ مناسب تقلید نیست و ميخوامم بگویم اغو و
خطرناک و مضر بوده و صقط موطب خطر و خصوماها تواند شد و مخصوصاً
برای ممللت ما که بر پایۀ وان م ارک و خاک و ایرانیت و وحدت ایراني و
وحدت آداب (کوااور) و وحدت تاریخ و تاج و تخت پادشامي ماّلي است
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بعضي تفومات طامالنه و احداث نفاق و دوتیرگي و اخاالو ابداً صالح نیست.
بعضيما چ م بساه گامي به عرب و ترک اعن کرده و بدزباني ميکنند گذشاه
از آنله این نوع اصراطما و تعصبات مذمو با روح اسال که برادری بین مسلمین
را ترویج کرده مناصات دارد و از طومر عااي اسال دور است برای سیاست
داخلي نیز صوق ااعاده خطرناک است...
خصومت به عرب برای اینله بیک از مزار سال قبل به خاک ما مجو
آورده بودند و دیني مبني بر توحید با مباني عااي و پرصضیلت و زباني پر ثروت
مم ممراه آورده و زبان ایراني را پرمایه کردهاند به بهانۀ اینله در این زمان
اشخاصي از آن قو نسبت به ایران مجادالت و اخاالصاتي دارند دور از عقل و
سیاست است و برای یب ناسازگاری با میأت حاکمۀ یب ممللت عربي یا گامي
یب صرد طامل از آنان سنگي به تما قو عرب را مانند اقیانوس از سرحدات
ایران تا سواحل آتالنایب و اوسط قارۀ آصریقا بهاور اتصال بسط دارد و پیک از
پنجاه میلیون نفر نفوس را شامل است انداخان و تومین کردن شایساه نیست و
درواقع اظهار کرامت به آمدن عرب به ایران در سیزده قرن پیک نوعي اظهار
تأ سف بر قبول دین اسال و آرزوی ماندن در کیک قدیم است که ترطیحي است
بدون مرطع منطقي و عقلي و انصاو .مم چنین اعنمای خصومتآمیز به اقوا
ترکي زبان که از شمال شرقي سیبری تا باالان در قریب نه مزار کیلومار زمین
انا ار دارند و بر ابق احصائیۀ رسمي  51میلیون نفرند و به حساب دقیقتر و
معادلتر به مرحال کمار از  50میلیون نیساند سزاوار نیست زیرا که طلب
خصومت اقوا زیادی منبسط در مزاران صرسخ از زمین بدون طهت وداعي مهم
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نه تنها مضر است بلله با مالحظۀ اینله اغلب آن اقوا و شاید بیک از صدی نود
آنها مسلمان مساند موطب اخاالو بین مسلمین است.
بدبخاانه ممین بدعت تصفیۀ زبان صارسي و اصراط در ضدیت با اغات
صارسي عربياالصل که چندی است در بین ابقهای از ماجددین شایع شده نه تنها
اصاراق ما را با ملت اصغان و پاکساان و ترکيزبانان ممسایه زیادتر نموده و ما را
نسبت بهمم پاک بیگانه ميکند ،خود ایرانیان عربيزبان وترکيزبان مم که تا حاال
زبان صارسي صصیح ادبي را بهواسطۀ اشاراک در بسیاری از اغات سهلتر
ميصهمیدند حاال اکثریت بيسواد آنها بهتدریج زبان عجیب تازه را نميصهمند و به
زبان رسمي بیگانه ميشوند .ملل اسالمي مر چه زبان ان بهمم نزدیلار شود در
صالح طامعۀ شرقي و اسالمي است .طای آرزو است اگر سعي شود زبان صارسي
در بین ملل غربي و ملل عربي و ترک  ...بی ار و بلله بهاور عمومي تعلیم شود.
معلو نیست که چرا درصورتي که وزارت خارطۀ ما به خارطیاني که چند
سال در ایران توقف و اقامت کردهاند در صورت تقاضای آنها اغلب حق تابعیت
ایراني ميدمد به اغات عربي که مزار سال در ایران توان کردهاند حق ایراني
شدن نميدمند.
ااباه ما به میچ ملاي نباید خصومت و کینه زیاد بپرورانیم .واي باز باید بین
ملل شرقي و اسالمي و ملل غربي قدری صرق بگذاریم و این دو گروه اقوا را
یعني غربي و شرقي را نباید مقایسه کرده و به یب چ م دید .زیرا که اگر از ملل
شرقي ما در گذشاۀ قدیم صدماتي خوردهایم بعضي ملل غربي از دویست سال به
این ارو تعدیالت گوناگوني مادی و معنوی به ما کردهاند .و مر زخمي به
سرعت و سهوات ااایا نميپذیرد و منوز بعضي از آنها در تسلط طابرانۀ خود
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بر اقوا اسالمي اصرار و مداومت دارند .چنانله ممین روزما اخبار صاطعهآمیز آن
را در طراید مالحظه ميکنید و ما گذشاه از طهت طامعۀ اسالمي بر اثر ممدری
با اقوا شرقي چون خود نیز مدتها گرصاار درد آنها بودهایم نميتوانیم آن ظاامان
را با این مظلومان به یب ط م ببینیم و اساعمارگران را به معني تما برادر خود
بخوانیم .اینست که مم از این طهات و مم به سبب آداب م ارک (کوااور -که
در ترکي عثماني حرث گفاهاند) مزار سااۀ بین ما صرق عظیمي بین ملل شرقي و
مخصوصاً اسالمي و بعضي مغربیان ماجاوز حس ميکنیم ،ااباه باز بدون اینله
در خصومت و کینه نسبت به دوميما اصراط ورزیم یا از اخذ آثار مساحسن تمدن
آنها بپرمیزیم.
بعضي از طوانان مجذوب ظوامر مدني مغرب و مغربیان و بيمایه از آداب
و زبان و تاریخ ملي خود در نهایت غفلت از این طهاني اشاراکي و اصاراقي گامي
در مقا محاطّه با مخاافین ورود بيقید و بند و بيگمرک اغات صرنگي به زبان ما
در غیر موارد ضرورت قطعي ميگویند چه صرقي دارد اگر به طای کلمۀ خارطي
صرانسوی کلمۀ صارسي عربياالصل اساعمال ميکنید آن مم خارطي است!!! و
حاي پای سامي(!) بودن اغتنامه و مندواروپایي بودن اغت صرانسوی به میان
ک یده ميشود که دیگر چه عرض کنم .سبحاناهلل از این غفلت و مغااطه و
اسادالل سوصسطایي!
من وقاي در این باب و مضحب بودن ترطیح کلمات صرانسوی یا روسي
که به قول ماجددین از اغات مند واروپایي مساند بر اغات عربي که باز به قول
آنها از اصل سامي است در مقا ت بیه نوشام اگر یلي از خوانین ایل عرب
ورامین قصد ازدواج داشاه باشد آیا از ازدواج با یب دخار از ایل اصانلوی خوار
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یعني ناحیۀ ممسایۀ خود احاراز کرده و به طای آن یب دخار حب ي را که زبان
سامي امهری قریب به عربي دارد به زني اخایار ميکند به این دایل که زبان دخار
اصانلو ترکي و دور از عربي است و زبان دخار حب ي سامي است و قرابت با
عربي دارد؟
یلي از بالمای طدید نازل بر ممللتما ممین داساان آریائي بودن این و
سامي بودن آن و آااائي بودن آن دیگری است که از اصطالحات طدید صن
زبان ناسي مغربیان است و ورد زبان موسناکان طدید ما شده است و در مقا
خود دست کمي از حیدریان اتباع قطب اادین حیدر و نعمایان پیرو شاه
نعمۀاهلل واي ندارد که مر دو از یب صرقۀ مذمبي اسالمي بوده و بيخود به
منازعه برخاساه و قرنها به طان مم اصاادند .اوالد نوح مم از سا و حا و یاصث
نزاع موطهي با مم نداشاهاند و باید دعا کرد که خدا ما را از اینگونه بلیات
محفوظ دارد.
اگر گفاه شود که بعضي از اقوا شرقي و مسلمان نیز در گذشاه به ما و
ممللت ما تعدی و تجاوز کردهاند درین صورت چه صرقي با ماجاوزین عصر
اخیر دارند .اینگونه صلرما که به قول علماء طواب نقضي است از انحطاط قوه
تمیز و ت خیص و صقدان محاکمۀ عقلي صحیح و موازنه منطقي است ،زیرا که
خود مرور زمان از احلا معقول ابیعي و اطاماعي است .میچ ایراني وانپرست
عاقلي نسبت به اسلندر مقدوني که بیک از دو مزار سال قبل به قهر و غلبه به
ایران دست یاصت آن احساس خصومت نميکند که به خارطیان دارزنندگان
وانپرساان تبریز و مرحو ثقۀاالسال در روز عاشورا در پنجاه سال قبل
ميکند .بعالوه در ک ملک با اقوا مجاور ما مم گامي تجاوزاتي به آنها کردهایم
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و مجاداه از ارصین بوده است .اما ما به ساکنین سواحل نوا و واگا میچ وقت
نگفاهایم باالی چ ماان ابرو است .اگر یونانیان تحت اوای اسلندر به ایران
صدمه زدند ما مم کمار از دو قرن پیک از آن به خاک یونان تاخاه و از میچ گونه
صدمه خودداری نلرده بودیم .راست است که یونانیان قریب م اادسال مساقیماً
و صدما سال غیر مساقیم در ایران تسلط یاصاند ،واي آنها تا حدی تمدن خود را
اینجا آوردند و سعي در ری هکن کردن نژاد ایراني نلردند ،بلله امازاج و اخاالط
را ترویج و ت ویق نمودند .عربها مم اگرچه سلطنت بومي ایران را برانداخاند
قو ایراني را از میان نبردند و صقط دیني آوردند که اساس آن مبني بر مساوات و
عد ترطیح عرب برعجم بود و اغاتي از زبان آنها که اغلب محااج اایه بود داخل
زبان ایراني شد.
پس مماناور که احارازی از اساعمال اغات یوناني داخل در صارسي در
زبان خود نداریم مانند پیااه و دیهیم و سپهر و ااماس و در و دینار و صنجان (از
پنگان) و اگن و قپان و کاابد و انگر و میون و پساه و نرگس و زمرد و سیم و
مروارید (که پاول مورن آنها را در اساس صقهاالغۀ ایراني ذکر کرده) ممانطور مم
الز نیست که دشمني با عرب را مانند خون سیاوش دنبال کرده با کلمات
عربياالصل صارسي شدۀ خودمان به خصومت برخیزیم .این نوع دشمنيما به
خاار طنگهای مزاران سال پیک منطقي نیست .اگر عربما سلطنت ایراني را
برانداخاند در کمار از دویست سال بعد سلسلهمای سالاین بومي در ایران شروع
به اساقرار کرد و ممللت ایران باقيمانده امااي آن مم عرب ن دند .درصورتيکه
ایرانیان سلطنت بومي مصر را در عهد کمبوطیه برانداخاند و دیگر تا دو مزار و
پانصد سال بعد دوااي مصری از نژاد مصری و مساقل در آن ک ور ظامر ن د،
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واي امروز کسي در مصر به این کینه با ایران سایزه نميکند .واي بعضي از ما
نميخوامیم کینۀ عرب و شلست قادسیه و طلوال و نهاوند را صراموش کنیم و
ميخوامیم اناقا ممه را از اغات بدبخت صارسي خودمان که از اصل عربي آمده
و مزار سال در اینجا توان نموده و در آغوش صارسي نمو کرده اند بگیریم و آنها
را اطنبي و خارطي ب ماریم .واي تریبون و بیوگراصي و بیبلیوگراصي و
کونسواااسیون و پاراناز و انساااه شدن و سوژه و گرامي و پروتست و کادو و
تیراژ و گیومه و تیار و سن و کالس و ایسانس و سااون و دیپلم و رمان و
سانسور و کنفرانس و سندیلا و کمیاه و کمیسیون و کنارول و پنجاه کلمۀ صرنگي
سراپا بیگانه را خارطي ندانیم .عرب چنانله گفاه شد با خود دیني مبني بر تنزیه
و تقوی و مساوات آورد و زباني بسیار بسیار غني و وسیع که با امازاج به زبان
شیرین پارسي زباني صوق ااعاده اطیف و طذاب و دالک برای ما ارث گذاشت و
به زبان ما حالوت عجیبي بخ ید که گلساان و بوساان سعدی و غزاهای حاصظ و
قصاید عنصری و اشعار ناصرخسرو نمونهمای داربای آنست و ما از اغات آن
زبان حاال ميخوامیم اطاناب کنیم .واي بعضي اغات مغواي را که زبان قو
وح ي مغول است که بالی آسماني بوده و شبیهترین چیزما به پلنگ و سباع
درنده و مار و عقرب بود بي آنله کمارین مزیّت ب ری و صضیلت انساني داشاه
باشند و برای تخریب و قال عا و برانداخان تمدّن مثل سیل مواناک به سوی
ممللت ما روی آوردند و قابل قیاس با اسایالکنندگان قبل نبودند منوز در زبان
صارسي مانند بومي و یگانه اساعمال ميکنیم مثل اغت نوکر و داروغه و
سیورسات و غیره و غیره و از آنجمله برای اطاناب از اغت صارسي (عربياالصل)
مجلس ،کنگاشساان و طعل شده از کلمۀ کنگاش مغواي را اساعمال ميکنیم.
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غرض آنله به نظر من نغمۀ خصومت با عرب و ترک زبان که گامي از
ارو بعضي اشخاص خا شنیده ميشود عالوه بر آنله موطّد اخاالو و نفاق
بین ملل شرقي و اسالمي و ممسایه تواند شد ناشي از سوء سیاست در داخله مم
مست؛ زیرا که چنانله گفاه شد ما ممۀ ایرانیان را دارای مر زبان و مذمبي که
باشند طزو ملت ایران و برادر واني خود ميدانیم و نباید میچ وقت این ومم
باال در اذمان اقوا غیر صارسيزبان و غیر مسلم و غیر شیعۀ ایراني ایجاد شود
که طماعت ساکن پایاخت ميخوامند زبان و آداب و مذمب خود را بر سلنۀ
والیات تحمیل کنند و آن والیات را در حلم مساعمرۀ خود ب مارند .بعضي
ممااب که این تعصب را داشاند سودی نبردند .آامانها بیک از چهل سال برای
برانداخان زبان صرانسه از دو والیت آازاس و اورن ممه نوع طدّ کردند و عاقبت
کوشک آنها بينایجه ماند .در قرون سابق شاید طبر و سختگیری شدید برای
مضم یب عنصر قومي بدون سر و صدای زیاد نایجه ميداد .در ممللت عثماني
سابق که قو حاکم (یعني ترکها) صقط یب ربع نفوس امپرااوری بی ار نبود و
شاید چهار خمس نفوس یا بی ار مسلمان بود آن قو حاکم قرنها با عناصر غیر
ترکي و مخصوصاً مسلمین مدارا داشت و با مسیحیان و یهود مم رصاار تا حدی
قابل تحمّل داشت و حاي در میأت وزراء ممی ه وزیراني از آن عناصر داشت و
غااباً وزیران ارمني و اوالح (یعني از رومانیها) در کابینه بودند و بهمرحال
مسلمین آن ممللت وسیع (که در وسعت چند برابر ممللت ترکیه کنوني بود) با
وطود اخاالو زبان با دوات خود یلدل بودند .بعد از انقالب م روایت سال
 1326در عثماني و تجدّدالبي و صوران ملت بازی ترکان طوان تندروی سرکار
آمدند که میل داشاند سایر عناصر و اقوا را در صورت املان بهتدریج از بین
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ببرند و درنایجه نه تنها با غیر مسلمین به خصومت و میل به اصاراق برخاساند
بلله والیات اسالمي مم که به آنها سخاگیری ميشد و زبان قو حاکم را بر آنها
بهشدت تحمیل ميکردند و از آنجمله عربها و ارناودمای (آابانیها) مسلمان قیا
کردند و نایجه عاقبت شدت عمل و دار زدن بزرگان و پی روان عرب شد .یلي
از عقالی ترک در اساانبول وقاي به خود اینجانب گفت که در این گرصااریها که
با عناصر مسیحي ممللت خودمان داریم ممه گناه به گردن سلطان محمد صاتح
است که در آن زمان که اساانبول و قسماي از باالان را صاح کرد اگر شم یر به
گردن سلنۀ غیر مسلم گذاشاه و آنها را بین قبول اسال و اعدا مخبر ميکرد
ممه مسلمان ميشدند و ما حاال ملت واحد داشایم و آسوده بودیم واي حاال
دیگر در این عصر آن کار غیر مملن است و موطب طنگ با خارطه ميشود .به
ممین طهت وقاي که بعد از طنگ اول طهاني و از دست رصان ممۀ والیات
عرب ن ین و غیره و صاني کردن ارامنه در آنااواي از آن امپرااوری تنها ممان
قسمت آنااواي و کمي از قسمت اروپایي که شاید روی مم رصاه بیست درصد
وسعت اواي بود باقي ماند ،باز بعضي از ممان ملت پرساان اصرااي علناً ميگفاند
که حمد خدا را که ما خالص شدیم و یب ملت ماجانس شدیم (اگرچه کردما با
عدۀ عظیمي که داشاند منوز در داخلۀ ممللت وطود داشاند ).اینگونه عقیدۀ
عجیب بيشبامت نیست به آنچه به ناحق و اصاراء و محض خصومت به یلي از
رطال ایران در اهران نسبت ميدادند که بر ضد بعضي تندرویهای آذربایجانیان
گفاه بود که آن ایاات حلم شقاقلوسي در بدن ایران دارد که باید به خاار
سالمت باقي بدن آن را بریده دور انداخت .یقین دار که این اسناد بي اساس بود
و ما میچ وقت چنین سیاسامدار کوتهنظری نداشاهایم.
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در ممللت عثماني بعد از اساقرار م روایت بعضي اصراایون از تاتارساان
روسیه و قفقاز وارد آن ممللت شدند و شروع به تبلیغات تند کردند و یلي از
آنها (که از تندروان تاتار بود) رسااهای نوشاه و منا ر ساخت به نا «سه ارز
سیاست» و در آن به عثمانیان تبلیغ کرد که برای آن ممللت سه اریقۀ سیاست
وطود دارد که ميتوانند یلي از آنها را اخایار کنند :یلي سیاست واني عثماني
است .یعني ممء سلنه ممللت را یب ملت دانسان و تقویت حس واني در آنها
کردن ،و دومي اتحاد اسال است که صقط سلنۀ مسلمان ممللت را ملت خود
دانساه و مایل به یگانگي با مسلمانان دیگر دنیا مم باشند ،سو عالقه مندی صقط
به قو ترک و بیگانه شمردن اقوا دیگر ممللت .نویسنده سعي کرده بود با
اسادالالت ثابت کند که ممان شق سو ترطیح دارد .این عقیدۀ آن شخص
ماعصب تاتار که چنگیز را ميپرساید و خود شنید که اسم آن ظاام خونخوار را
با دعای صلياهلل علیه و آاه ميبرد پی رصت کرد و سفسطهمای ائون کامون
یهودی صرانسوی در کااب قصه مانند خود به اسم «مقدمه به تاریخ آسیا» که در
آن چنگیز را بزرگارین سیاسي و شاه مرد عاام ميشمارد به وسیلۀ ترطمه به
ترکي در بین طوانان ترک رواج گرصت و سیاست اتحاد اتراک به وطود آمد که
چندی خواب امپرااوری ترک از حدود باالان تا حدود مانچوری را ميدیدند و
این سیاست صقط با ظهور و تسلط مصطفي کمال (آتاتورک) ظامراً ماروک شد.
در ممین زمان خودمان مم نمونۀ دیگری از این نوع سیاست که مبني بر تفوق
نژادی و از میان بردن نژادمای دیگر ممللت بود در بین ملاي که خود را باالترین
ملل دنیا ميدانست دیده شد که برای تصفیه و یب نواخت کردن سلنۀ ممللت
خود خط مساقیم را که اقصر صاصله در راه مقصود است اناخاب کرده و قسماي
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عمده بیک از مفت م ت میلیون از یب عنصر دیگر امل وان ان را ک اار
کردند.
آنچه در باب وضع سیاست عثمانیان در دورۀ سابق گفاه شد نباید حمل بر
اناقاد اصرااي یا خدای نخواساه اعن بر آن ملت شود که امروز مم دوساي با صفا
در بین ما و آنها برقرار است و مم اوایای آنها آن سیاست اشابامي قدیم را در
ممللت خود ماروک داشاهاند بلله محض داسوزی به آنها و بی ار برای عبرت
خودمان آن چند کلمه عرض شد.
غرض آنله ممللت دارای عناصر مخالف اگر پیرو سیاست عاقالنه باشد
باید بر وان م ارک مالي باشد و در بین اقوا مخالف خود تبعیضي روا ندارد
و به عداات قلوب ممه را طلب کند و رشاۀ اتحاد ملي را اساوار نگاه دارد .ورنه
اگر مم مدتي نگهداری آن اقوا در تحت حلم یب مرکز قوی مملن باشد آن
اتحاد ظامری اطباری است (چنانله صعالً در ممللت روسیه یا بهاصطالح
خودشان «اتحاد طمامیر شوروی» بنا بر اظهار آکادمي علو روسیه (چنانله در
دائرۀ اامعارو بریطاني در مادۀ روسیه آمده)  169قو و نژاد در تحت انقیاد به
یب قدرت مرکزی مساند .واي چون قلوب آن طماعات به واسطۀ عد آزادی با
اوایای آن ک ور ماحد و یلرنگ نیست ممی ه در موقع تزازل بنیان به واسطۀ
صدمه و تلان خارطي یا داخلي از بیم تالشي ایمن نخوامد بود) .گامي ملت-
پرساان اصرااي اصالً وطود اقوا و عناصر و زبانهای مخالف را در ایران باامره
انلار ميکنند و گمان ميکنند با تندگویي و تندخویي و مجاداه آن عناصر مضم
ميشوند و ماوطه نیساند که صقط عداات و تسامل و برادری و توطه صوق-
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اامعمول به رصاه آنها و آزادی آنها بر قوت ماضمۀ حلومت مرکزی مياصزاید ،نه
طبر و سختگیری و اعن بر ناصحین در این باب.
تساهل ه یلي دیگر از مطااب من که صقط به اطمال و اخاصار تما
ميخوامم به آن اشاره بلنم ،آن چیزی است که گویا بهارین اغت برای آن ممان
تسامل است یا وسعت صدر و تحمل عقاید مخااف خود و درواقع ممان طملۀ
ارشادی قرآن است که گوید« :ااذین یسامعون ااقول صیابعون احسنه» و این صفت
بسیار مفید و مهم و عااي است وميترسم ماّصفین به آن بین ما زیاد نباشد و
خیلي الز است که ترویج و ت ویق شود و ااباه مجامدت و تسلط بر نفس و
ریاضت و تمرین و تهذیب خُلق و قوی بودن اعصاب برای آن ضرور است.
بعالوه وطود آزادی به معني حقیقي ،من از اول طواني و حاي ایا صبي وقاي که
اساتید و علمای ما بهشدت مانع گفاه شدن و نوشاه شدن بعضي مطااب ميشدند
و اعن شدید و تلفیر بلله قصد طان کسي را که چیزی برخالو عقاید مسلم
آنها که آن را حق مطلق و حاي بدیهي ميدانساند ميکرد ميدید و ميشنید که
دایل آنان برای این شدت عمل و تندی صوق ااعاده اینست که چون راه ما حق
است نباید به تقریر و تحریر ناحق اطازه بدمیم و از آنجمله تحصیل علم حلمت
قدیم را مم غدغن ميکردند و حاي خود دید که اسااد ما که مجاهد عاامي بود
ميگفت که کااب مثنوی موالنا را با دست نميتوان گرصت و صقط با انبر ميتوان
آن را گرصت.
ممی ه با شدت ایماني مم که خود داشام به خاار ميگذشت که اگر
عقاید ما حق است چرا از ذکر و تحریر خالو آن اندی ه داریم و صقط بیم از
قول مخااف وقاي معذور است که مال ما سست باشد و به یب گفاار یا نگارش
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خالو آن ماالشي شده و درمم بریزد و این خود عالمت خوبي برای عقیدۀ
صواب نیست .خالصه آنله اصلار و عقاید با بحث و رد و شنیدن مر ارو مسأاه
در مر امری پخاه وکامل و راسختر ميشود و بس .ترویج صفت تسامل در ایران
وظیفۀ پی روان و پی وایان قو است .پس از وطود آزادی و بهار از کال واار
صرانسوی سخني نميتوان یاصت که گفت من با عقیدهای که شما دارید کامالً
مخاافم ،واي حاضر حاي طان خود را صدا کنم برای آنله شما باوانید آن عقیده
را به آزادی اظهار و تبلیغ کنید .سعدی مم این را در قصۀ نزاع طهود با مسلمان
به این معني اشاره کرده که چون:
گر از بسط زمین عقل منعد گردد
به خود گمان نبرد میچلس که نادانم
پس بگذار مر کس حرو خود را بگوید.
سخن ما و تصدیع اوالني که حضار محار با شلیبائي و حوصله به آن
گوش داده و خساه شدند تما شد و ملخص عرایض امروز من درچند کلمه
ميگنجد .ضرورت آزادی اطاماعي و سیاسي و روحاني به اعلي درطه و تا
سرحد تجاوز به حقوق غیر (آنهم نه با تأویل و تفسیر) تمسّب به وان پرساي
حقیقي و راساین و اساوار بودن و حاضر شدن به صداکاری در دصاع وان از
یبارو و سعي عظیم در گوارا کردن تواّن در آن وان با صرامم نمودن اسباب
رصاه و عداات و آزادی ه برادری با تما مموانان و احاراز از نژادپرساي و ملت
بازی اصرااي و باالخره تسامل کامل بهقدر مقدور برای مدارا با صاحبان عقاید و
سلیقهمای مخالف.
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سؤاالت و جوابهای آنها
س ـ از بیانات شما چنین برميآید که درطۀ عااي علم و تمدن در یونان
بوده و از آن سرزمین ظهور نموده است .آیا آنچه ما اغلب شنیدهایم که ایران مهد
تمدن بوده مواصق حقیقیت نیست؟ و آیا یونان مدیون ایران نبوده است؟
احمد طوامری

ج ـ در اینله ایرانیان یلي از ملل مامدنۀ قدیمه م رق بودهاند شلي
نیست .الن در آثار مثبت و علو مربوط به تمدّن آنها بدبخاانه در بین خودشان
خبری نمانده و نه تنها در قرون اخیره بلله حاي در قرون وسطي مم از اثری
کابي راطع به ادوار قدیمه در ایران خبر نداریم .نه تنها در دورۀ اسالمي پس از
انقراض سلطنت ساسانیان بلله حاي در عهد ساساني مم ظامراً ااالعي از تاریخ
قدیم ایران مثالً از مخامن یان و مادیها نبوده ،ورنه در خدای نامه که در آن عصر
تأایف شده ذکری ميشد .شاید حاي از دورۀ بالصصل قبل از اردشیر بابلان یعني

دورۀ اشلانیان و سلوکيما نیز ااالع مرتبي در دست نبود و صردوسي در شامنامه
خود که منظومۀ شامنامۀ منثور صارسي ترطمه شده از خدای نامه است در باب
اشلانیان گوید (و باید نقل از ممان خدای نامه عهد ساساني بوده باشد):
«از ای ههان بجههز نهها ن ههنیدها

نههه در نامههۀ خسههروان دیههدها »

«چو کوتاه شد شاخ و مم بیخ ان

نگویههد طهاندیههده تاریخ ههان»

در نوشاهمای قرون اسالمي مانند کاب ابری و بیروني و مطهربن اامر
مقدسي و مسعودی و حمزۀ اصفهاني و ثعاابي و نهایۀاالرب و االخبار
ااطوال و دینوری و مجمل اااواریخ و کاب ابن قایبه و ابن اابلخي و ابن اافقیه و
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ابن ااجوزی و بلعمي و سبط ابن ااجوزی و مسلویه و غیره مم صهرساهای بسیار
مخالفي از اسامي و عدد و مدت سلطنت اشلانیان (ااباه به نقل از تواریخ عهد
ساساني) ثبت شده که قریب سیصد سال با مم اخاالو دارند .در عهد ساسانیان
مدت بین اسلندر مقدوني و اردشیر بابلان را که در حقیقت  547سال بود 266
سال ميشمردند و این عدد در تواریخ و حسابهای رسمي آنها بهاور مسلم
منظور شده است که ناشي از اشابامي بوده که بعداً تاریخ سلوکي را با ظهور
زردشت اااباس کردهاند.
ااالعي که از تاریخ حقیقي ایران قدیم از یب قرن به این ارو کم و بیک
در بین ایرانیان عهد اواخر قاطاربه پیدا شد به نقل از کاب صرنگیها به دست آمده،
مثالً از کاب اعامادااسلطنه (محمد حسن خان) و مرحو ذکاء ااملب و طمله از
منبع مورخین یوناني قدیم معاصر مخامن یان و بعد از آن است .شاید غااب
ایرانيمای معاصر حاي عدهای از تربیت شدگان حرو مورّخین یوناني را مم
قبول نميکردند و بياساس و خالو حقیقت شمرده و حمل بر «غرض»
ميکردند اگر کایبۀ داریوش در کوه بیساون به وسیلۀ محققین صرنگي در قرن اخیر
خوانده و مندرطات آن ک ف نميشد که عیناً با نوشاۀ مرودوت یوناني بيکم و
زیاد مطابقت دارد .آنچه در شامنامه و نسخۀ اصلي پهلوی آن (خدای نامه)
بهعنوان تاریخ قدیم ایران آمده اصسانهما و اساایری بیک نیست که حقیقت ندارد.
با اینممه بهقول علماء عد وطدان دایل عد وطود نميشود و آثار بنائي و
منقوشات قدیم کم و بیک دالات بر وطود مایهای از منر و صنعت در عهد قدیم
در ایران دارد ،واي ااباه از ارو دیگر عد وطدان دایل وطود مم نميشود.
ایران قدیم ت لیالت دوااي و ا لر نیرومند و تقسیمات ک وری و تا حدی نظم
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اداری داشاه است و کاخهای با عظمت به وطود آورد و حاي داریوش اول پیب
منظم میان انحاء دور ممااب خود راه انداخاه بود .بعضي طنبهمای اخالقي مم که
از ارکان تمدن باید شمرده شود موطب اصاخار ایرانیان تواند شد ،مثالً تأکید
صوقااعادۀ سالاین و پی وایان دیني قدیم در احاراز از دروغ چنانله طارج
گروندی در دائرۀاامعارو بریطاني در مقایسۀ یونانیها با ایرانیها با ممۀ ثنائي که
از صضائل و خصال و اوصاو ساودۀ یونانیان در مقابل ایرانیان ميکند گوید که
ایرانیان بزرگارین مقا را در اخالق و روش به راستگوئي ميدادند ،درصورتي
که یونانیان آن صفت را تااي مزایا و صفات نیب دیگر قرار ميدادند.
خدمات ایرانیان به علم در قرون اوایۀ اسالمي و حاي تا قرن نهم و عهد
غیاثاادین طم ید کاشي به حقیقت مایۀ بزرگارین اصاخار تاریخ این ملت
شمرده تواند شد و ابنسینا و بیروني و محمدبن زکریای رازی و محمدبن موسي
خوارزمي و نصیراادین اوسي و ممان غیاثاادین طم ید درخ ندهترین
ساارگان قدر اول تاریخ این ملت مساند .در باب اینله یونان در علم و تمدن
چیزی از ایران اخذ کرده باشد ااالعي ندار و بعضي روایات اصسانهآمیز مبني بر
اسافادۀ اصالاون از مغما یا صیثاغورس از منابع شرقي و تعلیمات طاماسب (؟) و
مجموعۀ اشعار ملیون ملیون بیت زردشت که پلین رومي روایت کرده و
اصسانهمای منسوب به مرمس و ارتباط او با منابع شرقي شایان اعاماد نبوده و
ارزش تاریخي ندارند و ما ایرانیان الز نیست که بیروني و خوارزمي و رازی و
ابنسینا را دور گذاشاه سراصرازی خود را مرمون طاماسب بسازیم.
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س -آیا از مضمون بیان شما در باب ملتپرساي اصرااهي یها بههقول شهما
«ملتبازی» ایناور باید اسانباط کرد که تهرویج ناسیوناایسهم مطلهوب نیسهت و
طزو صضائل یب ملت نیست؟ (بهمن گرشاسبي)

ج -ناسیونااسیم اغت صرنگي است که اگرچه معني اغوی آن تعصب ملي
است معني معمول و مصطلح آن در زبانهای صرنگي وان پرساي است ،چنانله
در انگلیس وانپرساان ایرالندی را ممی ه ناسیوناایست ایرالندی ميگفاند و
وانپرساان اساقالل الب مندوساان را ناسیوناایستمای مندی و اغلب آنها را
برای ترسانیدن مرد از آنها آنارشیست و انقالبیون مم مينامیدند ،و ناسیوناایست
به این معني ااباه برای ما مطلوب و مقبول است و طزو صضائل است .الن اگر در
موردی مراد از آن معني تعصبات قومي باشد مثالً تعصب کردی بر علیه صارسي
زبانان ایراني یا تعصب صارسي زبانان ایران  ...و یا تعصب مسلمین ایران بر علیه
اقوا غیر مسلم این ممللت این مفهو برای وحدت واني ممللت مضر تواند
شد .آن نوع ملتپرساي با تعبیر صحیحتر ملتبازی ناسیوناایسم نیست ،بلله
معادل کلمۀ صرنگي «شووینیز » و گامي «راسیز » است که شدت اعالی آن در
آامان در دورۀ ناسیونال سوسیاایست و در ممللت عثماني در عهد حلومت
اتحاد و ترقي دیده شد .ممۀ بلژیلیها به معني معقول کلمه ناسیوناایست مساند
و ااباه خود را ناسیوناایست مم ميدانند ،اما تعصبات قومي ندارند و در بلژیب
صالمانها بر ضد وااونها یا بااعلس نیساند.
س -صرمودید در اطاماعي که آزادی به مفهو واقعي حلمفرما نباشد
عداات وطود ندارد .چه ميصرمائید دربارۀ عدل انوشیروان در آن محیط غیر آزاد؟
(صدیق اسفندیاری)
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ج -نه آزادی و نه عداات امروزه ،آن مفهومي را که در قرون سابق داشاه
ندارند .مثالً نه؛ آزادی عهد کریمخان زند شباماي به آزادی حقیقي ممللت
سویس این زمان دارد و نه اسابداد نادرشاه قابل مقایسه با اسابداد پسرش عادل
شاه است .عداات غازانخان که بهارین سالاین مغواي بود در مقابل خونخواری
چنگیز نمود و طلوه ميکرد نه در مقابل عداات آبراما انلوان« .عداات»
انوشرواني نه محلمه داشت و نه قضات مساقل و نه مدعيااعمو و نه ژوری
(میأت منصفه) .بلله عداات پادشامان آن ایا ناشي از خوشایناي نسبي اتفاقي
شخص سلطان و تفضیل او بود .انوشروان در ماایات سرانه که به اشخاص بین
 20و  50سااه بست و بین  12و  4در بود نجباء و اشراو و اعیان و روحانیان و
آنها را که در خدمت دوات بودند و ا لریان را مساثني کرد.
شهرت دادگری او شاید بی ار مرمون ساایک مۀبدان زردشاي بوده که به
طهت دصع مزدکیان و برانداخان مذمب مزدکي او را طنت ملان قلمداد کردند.
نخویرغ سردار ایراني را که در الزساان شلست صاحک خورده بود به
حلم انوشروان زنده پوست کندند و در چندین مورد به امر او چوب سرتیزی به

رودهمای مغضوبین صرو کردند (رطوع شود به کااب «ایران در زیر حلم
ساسانیان» تأایف کریسانسن) .پس عداات انساني این عصر صقط در ممللت آزاد
بهوطود تواند آمد که مزاران زبان و قلم مراقب حصول آن و مؤاخذۀ کار حرکات
مخااف آن مساند .در سال  1313رئیس یب ممللت بسیار مامدن اروپائي با
م ااد ملیون نفوس تربیت شده که حلم مطلق واسابدادی برای خود برقرار کرده
بود با وطود قانون اساسي و محاکم بيشمار قضایي که چندین قرن در آنجا
مساقر بود به قول خود  48ساعت قوه قضائیه را ابطال کرده و حلم بالمنازع را
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به دست خود گرصاه صدما اشخاص را بي محاکمه اعدا کرد ،زیرا قبالً آزادی را
در آن ممللت سلب کرده بود .اما در صرانسه که آزادی طاری بود با وطود توائه
و ممدساي غااب مقامات عااي ا لری و ک وری برای محلو کردن دریفوس
یهودی صاحب منصب کوچب نظامي بهناحق در مقابل میجان مرد آزادیخواه
و اناقاد شدید امیل زوال شلست خورده مجبور به عودت دادن دریفوس از
طزیزۀ شیطان که محبس او در آن بود به صرانسه و تجدید محاکمه و آزاد کردن او
شدند و در این مورد آزادی یلي از بزرگارین آثار بامرۀ خود را ن ان داد.
شخصي مم به نا باقر نجفي از کاشان که خطابه را در طراید خوانده
شرحي به اینجانب نوشاه و سۀاالتي راطع به موضوع آزادی کرده که چون با
نهایت تواضع و صروتني مينویسد« :امیدوار به کوچلي بنده نگاه نلرده و
عرایضم را بدون طواب نخوامید گذاشت» و آثار بيغرضي و میل به ک ف
حقیقت از مراسلۀ او پیدا است .ااباه «اینجانب که با کمال میل به مر سؤال کننده
و مخصوصاً به اشخاصي از ابقات پایین اطاماع طواب ميدمم اینب طواب
خدما ان عرض ميکنم خصوصاً که نظیر اشلال ای ان در خاار بسیاری از مرد
خلجان ميکند مبني بر اینله وطود آزادی مُخِلّ نظا عاام و طامعه و موطب
ایجاد مرج و مرج تواند شد .اُبّ آن صلر مبني بر اینست که آزادی را به معني
عمل و صقدان قیود در زندگي و به عبارۀ اخری بيبند و باری صرض ميکنند که
مر کسي باواند مر کاری که داک ميخوامد بلند واو آنله مسالز تجاوز به
حقوق دیگران و اطحاو به غیر و اخالل نظم باشد .چنین معني را میچ
آزادیخوامي اراده نلرده و مخااف عقل و نظم اطاماعي و قوانین عادالنۀ مدني
بودنک بدیهي است و میچ آزادیالبي حاي آنارشیست وطود نداشاه و ندارد که

اخذ تمدن خارجي ،آزادی ،وطن ،ملت ،تساهل
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اصول احلا و وصایای ع رۀ نازل بر موسي و مخصوصاً ازو اطاناب از قال و
دزدی و امع به مال غیر و ناموس دیگران و غیره را قبول نداشاه و کسي را در
ارتلاب مرگونه تجاوز آزاد بداند و قدرتي اطاماعي برای مقید داشان اصراد به
رعایت آن اصول الز نداند .دایرۀ عمل مر کس درحدود حقوق غیر پایان ميیابد
و مقصود از آزادی انساني در اصطالح مردمان مامدن امروز آزادی سیاسي یعني
آزادی نطق و آزادی قلم و اناقاد از اعمال ماوایان امور عامه است و آزادی عقیده
و پرساک بر ابق «الاکراه صياادین» و «الم دینلم واي دین» و آزادی ذات یعني
حرّ بودن مر صرد انسان و نبودن بردگي و آزادی کار و شغل و اطباری برای کار
بدني مانند اسیر نباشد ،مگر در مورد ضرورت اطاماعي که در تما دنیا و نزد
ملل مامدنۀ آن ضرورت مسلم باشد مانند خدمت نظامي در بسیاری از ممااب.
بهاور کلي اساساً دادن آزادی به ملت آنهم به میزان محدود و معین از ارو
ارباب قدرت که اندازۀ الز و مفید را بسنجند و مر وقت الز دیدند به میزاني
که صالح بدانند قدری بی ار و یا کمار بدمند اگرچه صرضي معقول و مطلوب
است املان عملي ندارد ،یعني اگرچه محال عقلي نیست قریب به محال عادی
است .زیرا که میچ صاحب قدرتي به اخایار به گلهای که وی خود را شبان آن
ميداند آزادی نداده ونميدمد مگر بسیار بهندرت .چه آزادی رعایا غااباً موطب
محرومیت وی از موسها و شهوات و امعما و تماّعات و ملذ|ات زندگي
ميشود .روحانیون دنیاپرست نیز که تسلّط ان بر رمۀ خودشان به وسیلۀ
ترسانیدن آنها از عقاب در صورت عد اااعت و انقیاد به آنها پایدار ميشود
مروج آزادی مخلوق خدا نیساند و غااباً سازمان عظیم ص ار و تضییق آنان بر
ارواح مرد بدبخت خداترس باسازمانمای ظاامانۀ ک وری و سیاسي حلوماهای
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طابر و طائر عقد اتحاد داشاهاند ،مانند دساگاه «تأمینات» روحاني «انلیزیسیون»
در اسپانیا و بعضي ممااب دیگر در قرون وسطي و حلوماهای اسالمي اواواالمر
خلفای اموی و عباسي یعني آنان که پس از خلفای راشدین تا سقوط بغداد به
دست مغول به ناحق اقب و منصب امیراامؤمنین داشاند (بهاساثنای عمر بن
عبدااعزیز).
برای دصع کامل مر شبهه نظیر آنچه گفاه شد کاصي خوامد بود گفاه شود
که مقصود از آزادی بي کم و بیک ممان است که نمونۀ آن امروز در بعضي
ممااب مانند اروپای غربي (بهاساثنای شبه طزیرۀ ایبری) و آمریلای شمااي و
ممااب اقیانوسیه (اوسارااي و زالند طدید) و مندوساان وطود دارد و بی ار از
 800میلیون نفوس از آن بهرهمند و برخوردارند و خللي در نظا و اناظا عادالنۀ
آن ممااب پیدا ن ده و نميشود و اگر برای ممللت و ملت ما تقلیدی مطلوب و
مساحب باشد .ممانا تقلید نظا اطاماعي این ممااب است که مرد آن سامان
رصاه و آزادی و عداات که محصول ممان آزادی است دارند ،نه تقلید موسناکانه
از بعضي ملل دیگر دنیا که مصداق «ای دو صد اعنت بر آن تقلید باد» خوامد
بود .تقلید از ممااب مذکور در صوق مم که مساحسن شمردیم ممانا محدود بر
نظا سیاسي مبني بر آزادی و علم است که مطلوب است نه بسیاری از عادات و
آداب نامطلوب آنها.

