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آن از  و( تاریخ جوامع شرق  مطالب پيش گفته درباره مشخصات سير از صرفنظر
دوران  در. گاه مقاالت مستقلی نوشته است ما مطالب و انگلس درباره کشور )جمله ایران

  چند مقاله از1857سال " نيویورک دیلی تریبون " انگلس در  وفعاليت ژورناليستی مارکس
مله است مقاله ج آن از. یافت این روزنامه نشر انگلس درباره وقایع ایران در مارکس و

 شد و تریبون منتشر  در1857 فوریه 14  که در1"جنگ عليه ایران"مارکس تحت عنوان 
 فوریه 19  که در2"انگليس ان ودورنماهای جنگ ایر"سپس مقاالت انگلس تحت عنوان 

 ژانویه 5 که در" چين ایران و"جالب  مقاله بسيار نيز یافت  و تریبون نشر سال در همان
  3.تریبون چاپ شد  در1857

طریق قوای ایران  انگلس مربوط است به تصرف هرات از مقاله اوليه مارکس و دو
و بررسی  انگليس به بندر بوشهرسپس نيرو پياده کردن  شاه و اوائل سلطنت ناصرالدین در

  .ایران و افغانستان تزاریسم روسيه در تضاد امپراطوری انگليس و
 و مناسبت جنگ بوشهربه مقایسه ایست که " چين ایران و"مقاله انگلس تحت عنوان 

انگلس . گيرد قبال خارجی انجام می جهت مقاومت در چين از جنگ دوم افيون بين ایران و
 - قوای انگليسی قبال سواره نظام و محمره در و بوشهر نفری ایران در ارشکست سپاه ده هز

 )سپاه ایران دیده شد هائی که در همين دوران از دالوری علی رغم مقاومت ها و(هندی 
 نویسد که در می کند و داخل دستگاه حکومتی ایران مربوط می انحطاط در بوجود فساد و

یک بنوبه خود کوشيدند  يه، انگليس و فرانسه، هرروس: ایران تا کنون سه کشور اروپائی
ایجاد کنند  یک ارتش معاصر سازند و سپاه سنتی ایران برقرار سيستم نظامی خویش را در

  :نرسيد ولی مساعی انجام یافته به ثمر
زمندی آرا گرفت ولی بعلت حسد، آنتریگ، جهالت،  یک سيستم جای سيستم دیگر"

سربازان  ها را به افسران ون بایست آ ین سيستم ها میرشوه خواری آن مردم شرق که ا
  4."اروپائی بدل کنند، به نتيجه نرسيد

یک پروسه کوتاه مدت  نظرانگلس تحول ارتش ایران بصورت یک ارتش معاصربه 
  :نيست

با سخت ترین موانع بعلت  بناچار یک دوران طوالنی است و همه اینها خواستار"
ادبار دائمی سرنوشت ها که   و)فاوری تيسم  (، خاصه خرجی جهالت، فقدان تعادل، خرافات

  5."ویژه دربارهای شرقی است برخورد خواهد کرد
" جنگ خلقی"را  آن چين برعکس یک نيروی زنده مقاومت عمومی که او انگلس در

مقاله خود برای یافتن علل این انحطاط  مارکس در. کند نامد مشاهده می می" جنگ ملی"و 
نگارنده توصيف  بنظر. دهد می بعد مورد بررسی قراربه آغازصفویه  ن را ازتاریخ ایرا
های  دالوری ها و او که فساد دربار عليرغم فداکاری نظر دربارهای ایران و انگلس از
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های ایران و موفقيت های سياست استعمارطلبان است کامال  سربازان ایرانی ریشه ناکامی
کند  انگلس تصریح می. کند را ثابت می گوناگونی آن واقعيت های تلخ بسيار درست است و
مختصات ثابتی را به ملتی وارد کند ولی برآنست که رفع وضعی " داغ"خواهد  که وی نمی
 مردم ایران از آغاز قرن هاینک. ویژه تاریخ است، به گذشت زمان نياز دارد سير که ناشی از

آنست که برای برآورده شدن آرزوی  زبيست دست به مهمترین انقالبات آسيا زدند، حاکی ا
استعمارطلبان سخت " واسال"کرد، به  بيان می که او تبدیل ایران، چنان انگلس که از

  .ناخشنود بود، مدت چندانی نگذشت
به کردیم، ر کذهائی را  این مقاله بخش آن در از نامه انگلس به مارکس که ما در
انگلس در این نامه . فارسی یاد شده است نثر و شعر زبان پارسی و ایران، از تفصيل از
  :نویسد چنين می
  

فرصت استفاده  آمدم، از این معضالت شرقی گرفتاربه هفته  حال که برای چند"... 
سوئی بی  از: ترساند می چيز زبان عربی مرا دو از. زبان فارسی مشغول شدم به کردم و

توان بدون اتالف  واقعيت که نمیاین  سوی دیگر از ميلی فطری من نسبت به السنه سامی و
 توفيق کمابيش مشهودی دست یافت، زیرا چنان غنی است که دربه این زبان  وقت فراوان در

 در. عمرآن گذشته است سال از الی سه هزار مدت دو ریشه وجود دارد و هزار آن چهار
این خط ناخجسته  اگر. عوض زبان فارسی زبان نيست، بلکه یک اسباب بازی واقعی است

برای حروف مصوته نيز  ف پی درپی قيافه ای همانند دارند ورشش ح عربی که در آن تا
 عرض چهل و زبان فارسی را در پای دستور توانستم سرا بود، من می عالمتی نيست، نمی

وقت سه هفته  من برای آموختن زبان فارسی برای خود حد اکثر... هشت ساعت حفظ کنم
 دانست آنگاه در می داند اگر  یک بدبختی است که فارسی نمی6برای وایت لينگ... گذاشته ام
این زبان تنازعی  یافت، زیرا در شکل کامل میبه مطلوب خود را " زبان جهانی"این زبان 

 هر  در7.آن یکسان است در" اکوزاتيف"و " داتيف"حاالت  وجود ندارد و" مرا"و " بمن"بين 
زبان اصلی که بهيچوجه طنين بدی ندارد بسی مطبوع  در رپي حال خواندن حافظ قلندر

که " خوند مير"جناب " روضه الصفای"مثال . فارسی کشنده است عوض نثر در... است
 درباره اسکندر. بکلی زبان بی معنائی است دارد خيلی متکلف و نثرفارسی را عرضه می

 چنانکه خود نام ( است زبان یونانی اکسيدروس در نام اسکندر: "نویسد چنين می کبير
معنای عشق به " فيال"که از " فيلسوف" و این لفظ یعنی )محرف الکساندراست  اسکندر

 درباره پادشاهی که از". یعنی محب حکمت لذا اسکندر. معنای حکمت می آیدبه " سوفا"و
  :نویسد سلطنت دست کشيد می

  
هم  باز اگر 8"یليشنبابا و"که  همچنان" طبل رحلت کوفت مضراب عزیمت را بر او"

 دچار سرنوشت افراسياب توارانی نيز" نویليش. "ه دهد بدان دچارخواهد شدنبرد قلمی را ادام

                                      
 بين کارگران به تبليغ و که در  کمونيست خيال پرداز- نخستين تئوریسين آلمانی کمونيسم1808 -1871ویلهلم وایت لينگ ـ  6

بشریت چگونه هست " برای آن برنامه ای نوشت تحت عنوان  است و" اتحادیه عدالت" اعضاء  از سازماندهی پرداخت و ترویج و
 .شغل وایت لينگ خياطی بود. 1838" ه باید باشد چگون و
  - مختصات بنيادی یک زبان جهانی برای بشر است  ومنطق و دستورعمومی زبان" مقصود انگلس اثروایت لينگ بنام ـ  7

Allgemeine denk- und sprachlehre nebst Grundzügen  
einer universal- Sprache der Menschheit                     

  
" دراین اثردرکناربرخی نظریات معقول ظاهرا برخی نظریات ساده لوحانه نيز بوده که انگلس بدانها بشکل طنزاميزاشاره ميکند 

" حاالت" مقصود انگلس انست که درزبان فارسی . ميدانست" اشرافی" که وایت لينگ آنرا " داتيف" ازجمله پيشنهاد حذف حالت 
 .لينگ که با برخی ازاین حاالت موافق نيست ميتواند ازجهت این زبان آسوده باشدصرف اسم نيست ولذا خاطروایت 

 افسران پروس که نخست به اتحادیه کمونيست   یکی ازAugust Willich    1878-1810وست ویليش گاشاره است به اوـ  8
 .رداین اتحادیه انشعاب ک از پيش گرفت و سپس راه سکتاریسم ماجراجویانه در ها پيوست و



ناخن : "نویسد ميرخوند درباره او می که سپاهيانش ترکش گفتند و خواهد گردید هنگامی
  9."شتان خجلت خون ندامت جاری ساختانگ از دندان حسرت گزیدن گرفت وبه وحشت 

  
 ، ترجمه از1853 ژوئن 6 در منچستر نامه انگلس به مارکس، نوشته شده در رجمه از ت(

  )222 -223انگلس، صفحات   کليات مارکس و28متن روسی جلد 
  
 

                                      
البته . تحت اللفظی از نقل انگلس ترجمه کردیم بطور" روضه الصفا"را بعلت دسترس نداشتن به متن " ميرخوند" عبارات ـ  9

درباره این . چه قرار است جستجو شود تا معلوم گردد که مطلب دقيقا از" روضه الصفا"متن  جالب است که اصل این عبارات در
توان سخت گير  ميزش به دوستش مارکس نوشته شده نمیآحتی گاه شوخی  خصوصی و تانه وهای انگلس که درنامه دوس قضاوت

گاه بسيار صائبی است که  های جالب و ادبيات ما نشان داده و قضاوت زبان وبه آنچه که مهم است عالقه ایست که انگلس . بود
  .طی مدت کوتاه آموزش زبان فارسی بدان رسيده است

 


