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فصلنامه ی فرهنگی هنری   شماره ی 1

 ادیب و تاریخ پژوه )1334-1275ش(

پاریس، 1305 خورشیدی
نگاهی به وضعیت تحصیل دانشجویان ایرانی در پاریس

از اواسط دوره ی قاجار با سفر تنی چند از رجال دوران، همچون میرزا صالح شیرازی و عباس میرزا، جریان آموختن علوم مدرن غربی 
و نیز اعزام دانشجویان ایرانی به قصد تحصیل علوم روز و نهایتاً بهره گیری از این اشخاص در مناسب حکومتی و نیز نهادهای تازه ی آموزشی 
همچون دارالفنون، آغاز می شود. تا نخستین دهه های سده ی اخیر تعداد قابل توجهی از دانش آموختگان غرب به ایران بازگشته و نیز برخی 

در فضای فرهنگی اروپا، به ویژه شهرهایی چون برلن، پاریس و لندن به فعالیت مشغول می شوند.
عباس اقبال آشتیانی، یکی از مهم ترین پژوهشگران ایرانی است که تجربه ی فضای فرهنگی و اجتماعی اروپا، در بخشی از مکتوبات او 
بازتاب می یابد. وی پس از اتمام تحصیالت خود در دارالفنون تهران، به تدریس دروسی چون ادبیات و تاریخ در دارالمعلمین عالی مشغول 
می شود. اقبال مدتی به عنوان معلم در مدرسه ی نظام فعالیت می کند و سپس در سال 1304 با سمت منشی هیئت نظامی ایران به پاریس 
رفته و در آنجا به مطالعه و تحقیق در کتابخانه های فرانسه و کشورهای اطراف می پردازد. وی در پاریس مشغول تحصیل شده و از دانشگاه 
سوربن لیسانس ادبیات دریافت می کند1. بسیاری از مهم ترین تألیفات و تصحیحات عباس اقبال به دوران حضور وی در پاریس و آشنایی و 

همکاری او با محمد قزوینی مربوط می شود.
مجموعه مقاالت وی در فصلنامه ی تعلیم و تربیت با عناوین »اعزام محصل به پاریس« و »جشن دارالفنون پاریس«، از اسناد مهم سده ی 
اخیر، پیرامون وضعیت ایرانیان مقیم پاریس و رویدادهای فرهنگی این شهر محسوب می شود. مقاله ی پیِش رو در شماره ی 16 فصلنامه 

تعلیم و تربیت به سال 1305 خورشیدی منتشر شده است.

1. افشار، ایرج. یادبود عباس اقبال، مجله فرهنگ ایران زمین، 1334، ش3، ص411.

عباس اقبال آشتیانی
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کسی که از مملکت ایران خارج باشد و اطالعاتش منحصر شود به جرایدی که از 
تهران می رسد، از مطالعه ی اخبار این مملکت عالوه بر توسعه ی امنیت و تجدید حیات 
تاریخی ایران جنبش مهم دیگری را نیز در سال گذشته می بیند که اگر چه هنوز 
قسمت مهم آن از دایره مقدمات خارج نشده و مراحل اولیه را نپیموده، ولی باز به قدری 
مورد اهمیت و توجه بوده است که می تواند در خارج حاکی از میل عمومی مردم به 
اصالحات و استقبال از محسنات و معنویات تمدن عصر حاضر باشد. این جنبش نهضتی 
است که متفقاً از طرف دولت و نمایندگان مجلس و جراید برای توسعه ی اقتصادیات 
مملکت و معارف عمومی مشهود بوده است و اقوی دلیل آن اعتبارات بزرگی است که 
مجلس شورای ملی برای پیشرفت امور اقتصادی و بسط معارف به دولت داده و از هر 

کاری بیشتر این دو امر را مورد اهمیت قرار داده است.
یکی از بزرگ ترین عالئم میل قلبی ایرانی به جلب تمدن جدید بلکه بزرگ ترین 
امیدهای ما به آینده، شور و شوق شدیدی است که فقیرترین و بی سوادترین مردم این 
مملکت به تحصیل سواد و علم دارند. به طوری که در ایران حتی در میان بی سوادترین 
و بی چیزترین طبقات نیز کمتر کسی یافت نمی شود که از سپردن طفل خود به مدرسه 
ابا کند و یا از تحصیل علم حتی در کبر سن ننگ داشته باشد. اگر هم در این مورد از 
کسی اکراهی ظاهر گردد، بال شبهه گناه آن به گردن تحصیل کرده های ناتمام و جوانان 
خامی است که از راه بی خبری یا بر اثر حرکات ناموزون معارف جدید را نفهمیده، نافی 
اخالق و دیانت جلوه داده و بیچاره ی ساده ای را که به حق حفظ مبانی اخالقی و دیانتی 
خود تمسک دارد را بدواً متردد، سپس با ابراز لجاجت یا بیانات حقارت آمیز از معارف 

جدید بیزار و منحرف کرده اند.
تعلق باطنی مردم به علم و معارف نباید مورد هیچ گونه تعجب باشد، زیرا که ایرانی 
]سیاه آفریقایی یا وحشی استرالیایی1[ نیست که جد اعالی او نیز سیمای معارف و 
حقایق را به خواب ندیده و از این بوستان جان افروز گلی نچیده باشد. ایرانی امروز اگرچه 
از قافله ی ترقی به علل چندی بازمانده، ولی چون با مردان امروزی هم قدم، بلکه در 
بسیاری موارد پیش قدم بوده، با وجود آنکه امروز بر اثر تواتر مصائب و آالم علیل و کوفته 
شده و از کاروان ارتقا عقب مانده است، باز هر وقت از دیار آشنایی رایحه ای به مشامش 
می رسد، مغز جانش تازه شده، انتعاشی سریع حاصل می کند و با شوق و شوری که 
خاصه هر روح با نشاطی است، برای رسیدن به دیگران خویشتن را آماده نشان می دهد.

راست است که این تعلق قلبی و شوق عمومی در مردم ایران هست و سعادت 
آینده ی این مملکت را مژده می دهد. ولی باید ملتفت بود که هیچ وامانده ی گم کرده 
مقصودی هر قدر هم که شائق و طالب باشد، نمی تواند فقط به عشق یافتن مراد در شب 
ظلمانی جهل به سرمنزل مطلوب پی برده و با شرط عدم اتالف وقت و منحرف نشدن 
از شاهراه نجاح، شاهد آرزو را در آغوش بکشد. باید در این گونه موارد بدون هیچ گونه 
دغدغه و وسواس دست به دامان راهدان زد و از فروغ دانش ایشان نور هدایت و از همت 
مالل ناپذیرشان مدد خواست تا هم از خطر گمراهی ایمن ماند و هم عمر گرانمایه را که 

سرمایه ی بی بدیلی است، ندانسته و بیهوده در معرض تلف قرار نداد.

امروز که مرکز تمدن به اروپای مرکزی و غرب و آمریکای 
شمالی انتقال یافته و ستاره ی سعادت و اقبال از افق ساکنین این 
اقطار تابان است، برای ما عشاق معرفت که هنوز شوق وصل و پای 
طلب داریم و بی دلیل و راهنما قدم برمی داریم، چاره ای نیست جز 
آنکه بدون ذره ای تردید یا تسامح دست استمداد به دامن متمدنین 
امروزی دراز کنیم و بی آنکه این عمل را منافی علو شأن یا سابقه ی 
تاریخی خود بدانیم و اصرار در ضاللت خویش بنماییم، علناً همان 
راه را برویم که پیشقدمان همین متمدنین جدید در چند قرن قبل 
رفته و هنوز نیز علمای ایشان برای مزید علم و اصالح می روند و در 
راه کسب معرفت از هیچ گونه سؤال و پرسش و تمنی و خواهش 
از هر کسی که بیشتر از ایشان بداند، ننگ و خودداری ندارند. از 
خوشبختی، این توجه از مدت ها پیش در ایران پیدا شده و می توان 
گفت شاه عباس کبیر و نادرشاه و مرحوم امیرکبیر و حاجی میرزا 
حسین خان سپهساالر و میرزا علیخان امین الدوله بیش از حدی 
که زمانشان اقتضا داشته، در این راه قدم زده و هر کدام کم و بیش 
دریچه هایی از معارف جدید را به روی این مملکت گشوده اند. ولی 
از بدبختی همیشه تندبادهایی که غالباً زاده ی نفس سرد بدخواهان 
جز  و  را خشکانده  امید  جوانه های  این  بوده،  داخلی  و  خارجی 

یادگارهای ضعیف چیز دیگری از آنها به جا نگذارده است.
سال گذشته وزارت معارف ایران با تمام مشکالتی که داشته، 
مختصر اعتباری از مجلس شورای ملی برای اعزام دوازده نفر محصل 
به اروپا خواسته، ولی هنوز نمی دانم این مبلغ از تصویب گذشته و یا 
حذف شده است. چه این اعتبار تصویب شده باشد و چه نه، نظر به 
اینکه یکی از مهم ترین طرق جلب تمدن جدید برای ما اعزام محصل 
به اروپاست، این داستان دیر یا زود تجدید خواهد شد و ای کاش 
زودتر این گونه اقدامات مفید عملی شود و زودتر برای جلب تمدن 
و تربیت و معارف دنیای متمدن جوانان خوش اخالق وطن دوست 
اعزام گردد. زیرا که در این قبیل موارد اهمال و تأخیر مورث تولید 

ضرر و موجب عقب انداختن حصول مقصود است.
دارالفنون  به  آمد  و  رفت  و  پاریس  اقامت  در مدت  نگارنده 
)سوربن( به قدر کفایت با محصلین خارجی )ایرانی و غیر ایرانی( 
آشنایی حاصل کرده و کم و بیش در تحقیق وضع تحصیل و 
زندگانی درسی ایشان دقیق شده ام. متأسفانه به عللی که ذیالً به 
شرح آن خواهم پرداخت، به آینده ی ایشان اطمینان چندانی ندارم 
و بدون اینکه بخواهم شخصاً محصلین مزبور را در این مورد مقصر 
بشمارم، از نتیجه ی تحصیل اکثر آنها مأیوسم. چون ممکن است 
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مختصر عرایضی را که در این باب می کنم، اولیای محترم وزارت 
جلیله معارف یا اولیای اطفالی که می خواهند فرزندان خود را به 
پاریس بفرستند مورد توجه قرار دهند، آنها را معروض می دارم. 
البته محتاج به تذکار نیست که اعتباراتی که ملت ایران، یعنی 
مجلس شورای ملی به طور عموم به دولت برای اعزام محصل به 
اروپا می دهد، برای آن است که منحصراً به خرج تحصیل محصلین 
اعزامی زده شود و در عوض محصلین حداکثر اطالعات و معلوماتی 
را که به کار مملکت می خورد آموخته، برای به کار انداختن به نفع 

ایران آنها را به ارمغان بیاورند.
توجه  برسد،  انجام  به  کامالً  مقدس  منظور  این  آنکه  برای 
به دو مسئله مقدماتی الزم است که در صورت عدم رعایت آنها 
عالوه بر آنکه مقصود فوق انجام نمی گیرد، مفاسد و مضاری از آن 
نصیب مملکت می گردد که بدبختانه تا کنون نظایر چند پیدا کرده 
و همان ها یک بر صد بر تیره روزی وطن عزیز افزوده اند. این دو 
مقدمه یکی دقت در انتخاب داوطلب و شرایط اعزام محصل است، 
دیگری ترتیب به کار واداشتن او در اروپا و انتخاب مرکز مناسبی 
برای تهذیب و تکمیل اوست. مملکت ایران در حالت حاضره، محتاج 
به یک اردو معلم وطن دوست مهذب متخصصی است که معلومات 
جدید را در لباس شیوای فارسی و برای مزید سعادت قوم ایرانی و 
به نفع این سرزمین به جوانانی که در دست تربیت  ور شدند بیاموزند 

و از آنها برای آینده ی عاجل یک عده مردان کار ایران پرست و جوانان آزموده ی با 
نشاط بسازند.

جای شبهه ای نیست که در اروپا می توان هر جوان را دیر یا زود به قوه ی صرف 
عمر و مال و وسایل علمی و عملی عصر حاضر تا حدی که ذاتاً استعداد دارد تربیت کرد 
و به مورد استفاده گذاشت. ولی چون ملت ایران عجالتاً محتاج است برای اصالح امور و 
اداره ی تربیت و معارف خود، با صرف مقدار اقل وقت و پول از افراد خود جوانان تحصیل 
کرده مهذبی فراهم نماید، نمی تواند کورکورانه هر کسی را به عنوان اینکه باالخره از 
تربیت مردم اروپا چیزی فراخواهد گرفت، اعزام دارد و از صرف حداکثر توجه و دقت در 

انتخاب داوطلبان فرنگ خودداری نماید.
به عقیده ی نگارنده برای آنکه این مطلوب به حد انجام نزدیک شود و نتیجه و خرج 
پول و انتظار و امید ملت ایران خسران و حرمان نباشد، باید داوطلبان اعزامی اقالً واجد 

شرایط ذیل باشند.
یک. صحت مزاج که مایه ی امید برای تحصیل اخالق و تربیت دماغی در آینده 
است. به خصوص که رطوبت هوا و کمی آفتاب در غالب افق های اروپا چندان موافقت 
با مزاج اشخاص ضعیف ندارد و غالباً تولید خطرات و امراضی می کند که نجات از آنها 

غیر ممکن است.
دو. سن کمتر از بیست سال نباشد که در غیر این صورت قدری استفاده کردن 

از معلمات عالیه با وجود دانستن زبان و آشنا بودن به معلومات متوسطه مشکل است.
سه. عالقه و بلکه عشق به ایران و افتخار به ایرانیت. بدبختانه در ذیل این عنوان 
مجبورم بعضی حرکاتی را که از معدودی از محصلین ایرانی در پاریس دیده ام بنویسم 
و برای آنکه شاید از آن راه عبرتی جهت مسافرین آینده فراهم آید، به عرض پاره ای 
مطالب که به عقیده ی اینجانب رعایت آنها اولین وظیفه ی هر ایرانی پاک طینتی است، 

مبادرت نمایم.
معدودی از ایرانی های محصل که از بدبختی خاک یأس در دیده ی امید هر وطن 
دوستی می ریزند، ایرانی بودن را برای خود یک نوع خفت و سرشکستگی دانسته، از 
معرفی خویش به این عنوان ننگ دارند. چنانکه پیش چشم خوِد من یکی از ایشان 
به برادر خود که تازه از تهران آمده بود، مالمت می کرد که چرا خود را ایرانی معرفی 

می کند و نمی گوید که مثل برادر خویش ایتالیایی است!
این نوع حرکات پست عالوه بر آنکه کامالً معرف ضعف نفس و پستی نظر اشخاص 
است، می فهماند که اینگونه مردم به هیچ وجه به ایران و ایرانی عالقه ندارند و اگر هم 
تحصیلی کنند و خیال برگشتن به ایران را در سر داشته باشند، نه برای خدمت به 
سرزمینی است که از انتساب به آن اظهار تنفر کرده اند؛ بلکه برای پر کردن دیده طمع و 
اندوختن ثروت مالی است. این قبیل مردم چون کمال مطلوب را در جمع مال و کسب 
جاه و منزلت ظاهری می دانند، البد از افروختن هر نوع حقوق مملکت به اجانب و هر 
گونه خیانتی به ناموس آن ابا نخواهند داشت و بدترین دشمنان موذی این آب و خاک 

خواهند شد.
عباس اقبال، نشسته، نفر وسط به همراه سعید نفیسی، 
مسعود فرزاد و نصراهلل فلسفی در کالج آمریکایی تهران
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ایران امروز محتاج به جوانان فداکاری است که در هر جا و هر حالت که باشند، 
بزرگ ترین افتخار خود را در انتساب به ایران بدانند و منظوری فوق خدمت گزاری به 
آن برای خود نشناسند. به خصوص که ایران حمداهلل از برکت همت و مساعی فرزندان 
گذشته ی خود در دنیا، به بدنامی که معروف نیست سهل است نام آن توأم با افتخاراتی 
است که کمتر ملتی با آن می تواند دم از برابری و مسابقت بزند و اگر خدای نخواسته 
برای ایران خفتی در میان متمدنین امروزی باشد، باز تمام نتیجه ی وظیفه نشناسی 
و حرکات سبک همین گونه فرزندان ناخلف یکی دو نسل اخیر است. جمعی دیگر 
از محصیلن بی حمیت ایرانی با آنکه به خرج دولت اعزام شده و مدت ها در سایه ی 
این نعمت که دسترنج عضو کارگر جامعه ایرانی است، قرین راحت و آسایش بوده اند، 
پیوسته در صدد هستند که وسیله ی اقامت دائمی خود را در اینجا تأمین کرده، از 
جنبه های نامطبوع تمدن اروپایی به عقیده خود لذت ببرند و پشت پا به سعادتی 
که نصیب خدمت گذاران مملکت است بزنند. به این عنوان که وقتی مثالً در ایران 
ظلم حکومت داشته و به حق یا ناحق به پدر یا فالن قوم او صدمه ای وارد شده و یا 
آنکه در ایران به قدر کفایت وسایل استراحت و تجمل )Confort( فراهم نیست و 
نمی توان آزادانه عیش کرد و از جوانی بهره برد و این قبیل بهانه هایی که در هر کدام 
به شکل خاصی معرف به بی عالقگی به مملکت و ناشی از فقدان حس وظیفه شناسی و 
خودپرستی است، چنانکه بعضی از محصیلن پس از آنکه دولت سال ها مخارج تحصیل 
آنها را داده و از سرمایه ی مساعی ملت فقیر پرورش یافته و اندک معلوماتی آموخته اند، 
همان را در اینجا وسیله ی زندگانی محقری قرار داده، به جای ادای دین وجدانی که 
خدمت به ایران است، از آمدن به وطن خود ابا دارند و به همین خوشند که مزدور یک 
نفر خارجی باشند و از خوان راحت و رفاهی که نتیجه ی سال ها جد و کوشش فرزندان 

با شرف فرانسوی است، ریزه خواری کنند.
آیا علت این بی عالقگی چیست و این مرض مهلک مسری را که روز به روز بدبختانه 
بیشتر در میان محصلین ایرانی مقیم ممالک خارجه ریشه می دواند چگونه می توان 

عالج کرد؟
عشق و عالقه به مملکت امتیازی نیست که جبلی اشخاص یعنی ذاتاً مخصوص 
یک عده از مردم دون فرقه دیگری باشد. هیچ کس گویا در این اصل شبهه نکند که 
این صفت را باید در نتیجه ی تربیت و تعلیم از اوان جوانی در ذهن محصلین که مردان 
آینده خواهند بود، جا داد و با تدابیر عملی و وسایل علمی و ادبی چنان این حس را 
مرکوز خاطر ایشان کرد که هیچ نوع تغییر زمانی و مکانی قادر به فسردن نقش آن نشود 
و هیچ گونه تندباد مخالفی نتواند ریشه ی این درخت برومند را که باید در بهار عمر به 

نفع ایران ثمرات لذیذ دهد برافکند.
وقتی طفلی را که هنوز اسامی بالد عمده ی ایران را نیاموخته و به ذکر بزرگ ترین 
رجال تاریخی مملکت خود آشنا نشده است به ممالک خارجه برای تحصیل می فرستند، 
چه جای تعجب است که اگر بعد از مدتی زیر دست معلمین خارجِی بی عالقه به ایران 
و ایرانی بار بیاد و به جای سعدی و فردوسی همیشه از ولتر و ویکتور هوگو صحبت 

داشته، در عوض کورش و انوشیروان به لویی چهاردهم و یا ناپلئون 
کبیر افتخار کند.

ریشه عموم افتخارات و مایه مناعت ملی یک قوم در گذشته، 
یعنی در متون دفاتر تاریخی و اوراق افکار و عقاید و آثار فرزندان 
صاحب ذوق و هنرمند آن قوم است. مادام که طفلی از این پستان 
شیر تربیت روحی نخورد و در سایه ی این گذشته ی جان بخش 
قوای دماغی خود را رشد ندهد، امکان ندارد با ایمان الزم به قوم خود 
عالقه مند شود و در راه این عشق و عالقه از همه چیز خود حتی از 

جان که گوهری نفیس و عزیزترین دارایی هاست، بگذرد.
•••••••••

زبان و ادبیات و تاریخ ملی به قدری در تربیت روح و دماغ افراد 
و تشکیل مطلوب قومی یک ملت مؤثر است که در این مرحله در 
میان رشته معلومات بشری نظیری برای آن نمی توان پیدا کرد، 
زیرا که تنها در تدریس این رشته از معلومات است که معلمین و 
آموزگاران مجرب زبردست می توانند قوه ی انفعال و عاطفه ی جوانان 
را هدف مراد قرار داده، حس پرستش مملکت و عالقه مندی به ملت 
و عموم آثار ملی را در قالب فصاحت و بالغت که هر نکته ادبی برای 
ربودن نظر باید در آن لباس جلوه کند، در محفظه خاطره ایشان جا 
دهند و بیش از آنکه قوای عقالنی کامالً به حد رشد رسد یا هوای 
نفس قوت یابد مخاطبین جوان خود را به عشق عالقه ی به وطن 
از صمیم قلب گرفتار کنند و این قید را که عین آزادی برای فرد 
سعادت طلبی است از همان ایام صبی برگردن خاطر او بیندازند. 
برای کسی که با افکار )کرنی( و )راسین( و نوشتجات )میشله( و 
)تیر( آشنایی پیدا کند و پیوسته به دعوت یک عده مبلغین زبر 
دست، یعنی معلمینی که وظیفه وطنی خود را در ترویج زبان و 
ادبیات و مفاخر قومی خویش می دانند، افکار فضالی مزبور را در 
ذهن خود جای دهد، چه چیز از این طبیعی تر است که پس از 
تقویت روح و فکر از این راه و سیراب کردن مغز از این سرچشمه 
مادام العمر خواهی نخواهی اسیر پنجه ی فکر نویسندگان خارجی 
باشد و مایه افتخاری برای خود جز پهلوانی که آن فضال داستان های 
خود را صرف وصف احوال و مدح عملیات ایشان کرده اند نشناسد! 

پس اگر قدری باریک شویم، می بینیم این دسته از محصلینی 
که در خارجه تحصیل کرده و می کنند و بر روی هم چندان روی 
عالقه مندی به ایران نشان نمی دهند، آن قدرها در این رویه نامطبوعی 
که پیش گرفته اند مقصر نیستند، بلکه به واسطه بی اعتنایی از ابتدا 
مقدمات طوری فراهم آمده است که باالخره منتهی به این نتیجه 
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نامطلوب شده و چیزی که بیشتر مایه ی تقویت آن گردیده است 
تبلیغات شدید خود اروپاییان حتی بزرگترین معلمین دارالفنون های 
ایشان در این راه است که غالباً عناد مخصوص با اقوام آسیایی، 
مخصوصاً مسلمین دارند و هیچگاه از تحقیر و کنایات توهین آمیز 
مضایقه نمی کنند و بر خالف تصوری که غالب ما در خصوص انصاف 
علمی و توسعه صدر ایشان داریم، از همه کس بیشتر در این مرحله 
حرارت به خرج می دهند و اصالً وظیفه ی وطنی خود می دانند 
که هموطنان خویش را به هر وسیله که باشد )حتی با القاء شبهه 
و بیانات افسانه آمیز و عاری از حقیقت( به اتحاد و عالقمندی به 
مملکت تحریص کنند و اقوام دیگر را حقیر و تحت الشعاع فضایل و 
سیاست خود جلوه دهند. بعضی از محصلین ضعیف النفس که از 
بدبختی به هیچ وجه از تاریخ و ادبیات و جغرافیای مملکت خود با 
خبر نیستند وقتی در مقابل این گونه حمالت مغرضانه واقع شوند 
چون برای دفاع خود نه اطالع کافی دارند و نه قوت و حرارت طبعی، 
سر خجلت و تسلیم پیش می اندازند و اگر خیلی ضعیف النفس و ماِت 
جلوه های ظاهری تمدن امروزی اروپا باشند، سجل تصدیق خود را 
بر پای این گونه اتهامات مغرضانه که تنها ناشی از حس جهانگیری و 
غرور ملی خارج از حد اروپاییان است می گذارند و کمی بعد در سر 
همین نوع مطالب بی اساس با هموطنان خود باب معارضه و مجادله 
را باز می کنند. متأسفانه خود نگارنده چندین مرتبه شاهد این گونه 
رویدادهای ناگوار بوده و هر چه را که می نویسم خود به چشم دیده ام 
و اصالً در عرض این مطالب نیز غرضی جز توضیح پاره ای مطالب که 

ممکن است سودمند افتد ندارم. 
چهار. آشنایی کامل به زبان و ادبیات فارسی برای آن است 
که بعد از مراجعت به ایران، محصلین تحصیل کرده قادر باشند 
معلومات آموخته را در لباس مادری به دیگران بیاموزند و از فرط 
جهل دست به کار استعمال لغات و اسلوب کالم خارجی که مخرب 

بنیان زبان و ملیت ماست نزنند. 
برای جلب توجه خوانندگان محترم به اهمیت این نکته یا تفریح 
خاطر از هزاران جمله غریب و عجیبی که مکرراً از محصلین مقیم 
خارج شنیده و می شنویم دو سه جمله ذیل را که شخصاً در اینجا 
از محصلین بی وقوف به زبان فارسی شنیده ام به معرض می رسانم: 

یکی از ایشان در ضمن صحبت از حالت پدر خود می گفت: 
»پدرم کبد خود را گم کرده است، کمربند می بندد!« تصور نمی کنم 
کسی از ایرانی های فارسی زبان این عبارت را بشنود و بفهمد که 
مقصود گوینده آن چیست ـ مقصودش این بود که چون پدرم 

کبدش معیوب شده، کمربند می بنددـ  این عبارت کلمه به کلمه ترجمه عبارات ذیل 
فرانسه است: 

Mon père a perdu son foie, il porte une ceinture
دیگری می گفت دیشب هر قدر منتظر رفیق خود شدم نیامد. مرا خرگوش گذاشت! 
به معنی کسی را  در زبان فرانسه عبارت متعارفی است   poser un lapin
در انتظار گذاشتن یا به عبارت آخری به معنی »قال گذاشتن« است. رفیق ما نیز 

مقصودش از عبارت فوق بیان همین مطلب بود. 
دیگری می گفت: دیروز رفتم منزلی برای خود پیدا کردم، ماهی 450 فرانک همه 
چیز فهمیده! بنده ابتدا مقصود ایشان را از این عبارت اخیر نفهمیدم، بعد از آنکه به 
فرانسه گفتند Tout compris  فهمیدم مقصودشان این است که »ماهی 450 فرانک 
با همه چیز«. یعنی با مواجب خدمتکار و غیره. چون مصدر comprendre  در زبان 
فرانسه عالوه بر فهمیدن، معنی شامل شدن و متضمن بودن را نیز دارد، رفیق ما را 
در ترجمه دچار زحمت کرده بود. مالحظه بفرمایید اگر کسی بخواهد اینگونه عبارات 
اصطالحی را تحت الفظی ترجمه کرده در زبان فارسی داخل نماید، چقدر در ادای 
مطلب دچار زحمت و ترجمه او مضحک و بالنتیجه بی معنی می شود. این حال کسانی 
است که عبارات معمولی و متعارفی را مجبورند به فارسی برگردانند. از همین جا 
می شود قیاس حال کسانی را کرد که با این سرمایه ضعیف و وقوف کمی که از فارسی 
دارند، بخواهند کتب علمی یا ادبی را به فارسی ترجمه کنند و لطایف و معانی را از قالب 

زبان خارجی در لباس زبان سعدی بریزند! 
پنج. آشنایی کافی به زبان مملکتی که محصلین به آنجا اعزام می شوند تا در این 
صورت، وقت محصل و پول مملکت تلف نشود و انجام مقداری از منظور اصلی که 
تحصیل نتیجه عاجلی از اعزام محصلین به خارج است غیر میسور نگردد. این مطلب نیز 
از شرایط اصلی فرستادن شاگرد به خارج است و در صورت فقدان باید قبالً محصلین 

را دارای این شرط الزم کرد. 
داشتن تصدیقنامه شش ساله متوسط. چون دولت فرانسه تصدیقنامه دولتی ایران 
را به رسمیت می شناسد و در فاکولته ها آن  را با تصدیقنامه متوسط خود )با کالورا( 
معادل می شمارد. محصلینی که دارای این تصدیقنامه باشند، با شرط دانستن زبان 
فرانسه به حد کافی، بدون زحمت می توانند در فاکولته های حقوق و ادبیات و طب و 
دواسازی وارد شوند و احتیاجی به رفتن مدارس متوسطه در اینجا ندارند. به این نظر با 
صرف همت و کار به خوبی می توانند به محض ورود از دروس معلمین بزرگ دارالفنون 
پاریس استفاده کنند و در صورت داشتن شرایط فوق برای وطن خود ارمغان های بسیار 

مفید به رهاورد بیاورند. 
نظر به انتشار زبان فرانسه در ایران و روابط ادبی مملکت ما با فرانسه، غالباً محصلین 
ایرانی به طرف پاریس عزیمت می کنند و به عزم استفاده از محضر استادان عالی قدر 
مؤسسات علمی آن به این صوب عزیمت می نمایند. پاریس پایتخت مملکت فرانسه 
یکی از قشنگ ترین شهرهای دنیاست و می توان آن  را قبله اهل دل و مطاف صاحبان 
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ذوق گفت. صیت اشتهار و جلوه های رباینده آن به اندازه ای است که سالی کرورها مردم 
از اطراف عالم به قصد دیدن آن می آیند و کرورها پول در بازارهای آن می ریزند. میزان 
فعالیت این شهر را شاید از رقم سه کرور که مسافرینی است که در سه روز تنها از سه 
گار از گارهای آن در تابستان سال گذشته مسافرت کرده اند می توان درک کرد. اما باید 
دانست که این توجه مردم به طرف پایتخت فرانسه به چه مناسبت است و این شهر 

فریبنده چه دارد که این همه مردم را از اطراف و اکناف عالم به طرف خود می کشاند.
پاریس برای دو طبقه مردم محل مورد استفاده و منبع التذاذ و استیفاء حظ است: 

اول برای اهل عیش و خوشی و مردم عشرت پرست، دوم جهت طالب 
حقیقی علوم عالیه و کسانی که واقعاً لذت علم را چشیده و با ایمان قوی 

خلل ناپذیر در بند توسعه دامنه حقایق و تکمیل معلومات خود باشند.
پایتخت مملکت فرانسه از بالدی است که در فراهم ساختن وسایل 
این دو کار یا در دنیا بی نظیر است و یا اقالً یکی از بهترین آنهاست. 
موزه جلیل القدر لوور، کتابخانه ملی، دارالفنون عظیم سوربن و فضالی 
بزرگواری که در مدراس مختلفه آن تدریس می کنند، مؤسسه پاستور، 
مدراس فنی مختلفه، موزه ها و کتابخانه های متعدده دیگر از خصایص 
منحصره پاریس است و برای کسانی که واقعاً بخواهند در عالی ترین 
مقامات علمی عصر حاضر قدم بگذارند و جدیدترین کشفیات و مباحثات 
علمی و حکمت تمدن کنونی را ببینند و بشنوند، بهتر از این مؤسسات 
که مهم ترین آنها تعداد شد، در دنیا به دست نمی آید و راحت تر از 
وسایلی که در این مراکز موجود است، وسیله جهت انجام منظور ایشان 
فراهم نمی شود، ولی باید به این نکته مهم توجه کرد که محصلین 
اعزامی ما به این زودی ها لیاقت درک استفاده از این محاضر و مراکز را 
پیدا نمی کنند و چیزی را که علی العجاله آنها طالبند، در غیر پاریس نیز 
می توان به سهولت به دست آورد. چه شهری از شهرهای بزرگ فرانسه 
نیست که از وجود دارالفنون پاریس در آن مراکز به تعلیم و تربیت 
اشتغال نداشته باشند. فقط پاریس عالوه بر بعضی امتیازات کمالی و آثار 
علمی و منابع تحقیق که علی العجاله محل احتیاج محصلین تازه وارد 
است و تا مدتی که مقدمات دیگر کار تهیه نشده می توان از آنها صرف 
نظر کرد، چیزهای دیگری دارد ]...[ که از این بابت نه تنها بالد دیگر 

فرانسه به گرد او نمی رسند، بلکه هیچ یک از بالد دنیا نیز ادعای همسری با او را ندارد.
اگرچه در فوق عرض کردم که پاریس هم برای اهل عشرت محل استفاده است و 
هم جهت مردم حقیقت طلب معرفت دوست، ولی باید متوجه بود که بین عده این دو 
طبقه تفاوت فاحشی موجود است، به قدری که از جهت شماره قابل مقایسه نیز نیستند. 
به اقرار جراید خود پاریس از صدهزار نفر مسافری که به پاریس می آید فقط هزار نفر آن 
برای تحصیل علم و کمال و تکمیل نفس به این سرزمین قدم می گذارند. محرک بقیه 

جز حظ ظاهری نفس و عشرت طلبی و لذت کاذب چیزی دیگر نیست. 

مخارجی که در پاریس صرف توسعه دامنه عیش و طرب و 
تشویق بازیگران این میدان و تسهیل وسایل عشرت می شود، به 
قدری است که بی اغراق چشم از دیدن ارقام آن دچار بهت و خیرگی 
می گردد. واقعاً اگر شوق شخص و عشق سوزان طبقه مخصوصی 
از علما به کشف حقایق و انتقال علوم و معارف به نسل های آینده 
نباشد، بیم آن می رود که باالخره عشرت طلبی امروزی اکثریت ناس، 
سیر ترقی را دچار وقفه کند و لطمه بزرگی به پیشرفت حقایق و 

معنویات بزند. 
در شهر پاریس که امروز بالشبهه یکی از بزرگ ترین مراکز علم 
و معرفت دنیاست و طرفداران توسعه دانش و بسط حقایق نیز به 
قدر کفایت در آنجا زیادند و مجامع مختلفه و دولت نیز فوق العاده 
در تشویق اهل کمال جد دارند، باز به عللی که بیشتر آن نتیجه 
هوی پرستی جماعتی پولدار و نفع خواهی عده پول پرست و غلبه 
حکم عوام برخواص است، حقوقی که در یک شب نصیب یک 

دانشجویان دانشگاه سوربن در پارک لوکزامبورگ، پاریس 1950
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خیابان الفایت، پاریس، 1927

نفر رقاصه معروف می شود، به مراتب بیشتر 
از آنیست که در یک ماه تقدیم مقام یکی از 
بزرگ ترین مشاغل علم و ادب امروزی فرانسه 
می گردد. در صورتی که همه می دانند رقاصه 
معروف مزد خود را به چه زخمی می زند و عالم 

دانشمند به چه مصرفی!
خالصه به قدری وسایل فریفتن خاطر و 
از راه بردن جوانان در این شهر عجیب فراوان 
و متنوع و ارزان است که در هر موقع پیل را 
می لغزاند، تا چه رسد به مشتی جوانانی که 
تازه از بالد دوردست به محیط ناشناسی قدم 
گذارده و تمام اوضاع آن را به کلی با بالد خود 
متفاوت مشاهده کنند. پاریس و نواحی نزدیک 
به آن برای جوان خارجی محل تحصیل نیست 
و اگر چه آن را بهشت نامیده اند، ولی بهشت 
از مردم  این طبقه  برای  مسمومی است که 
از جهنم واقعی نیز الیم تر است و برای افراد 

حساس و با غیرت چه عذابی از آن الیم تر که جوانی سرمایه سالمت 
و نشاط و دسترنج ملت خود را در این سرزمین ببازد و امید جماعتی 
را که به آینده درخشان و ارمغان های سودمند او چشم انتظار دارند 

بدل به یأس کلی نماید؛
بدون آنکه بخواهم در این مورد تقصیر را متوجه محصلین 
خارجی مقیم پاریس کنم، عرض می نمایم که نصیب غالب این 
طبقه از جوانان اگر به قدر کفایت تجربه آموخته و یا صاحب اخالق 
متین و قوت نفس نباشند، همین است که بسیار معدودند کسانی 
که بتوانند پشت پا به تمام تعلقات فریبنده پاریس که فرانسوی ها 
نیز ذوق و هنر خاصی در تقویت جنبه ربایندگی آن دارند، بزنند و 
یا اقالً حد اعتدال را نگاه دارند. از کمال خوشبختی چند نفر از این 
نوع جوانان ایرانی در پاریس هستند که با داشتن کمال آزادی، باز به 
جِد مخصوص تحصیل می کنند و کمال امیدورای به آینده درخشان 

و مراتب خدمت گذاری ایشان به ایران هست.
چون محصلین فرانسوی به این گونه امور عادت دارند، به عالوه 
گرانی زندگانی و تنزل فرانک به آنها زیاد محل رفت و آمد به مراکز 
تعیش را نمی دهد، پاریس تحصیل می کنند و آنها که مقیم بالد 

دیگر فرانسه اند در میزان سعی و کار تفاوت بسیار است. 
نظر به این مقدمات، فرستادن محصل جوان به شهر پاریس 

آن هم بدون سرپرست از خطاهای فاحش است و نتیجه ای از آن جز اتالف وقت و 
خسران، عاید مملکت نخواهد شد. باید دولت در اول قدم سعی کند در صورتی که 
محصل به فرانسه اعزام می دارد، آنها را در بالد دور دست این مملکت که هر کدام دارای 
مدارسی نظیر مدراس پاریس هستند، بفرستد. بعد جهت آنها سرپرستی را تعیین نماید 
که همیشه مواظب تحصیل و رفتار و حرکات آنها باشد تا عالوه بر آنکه از تحصیل 
سرنپیچند، مصدر حرکاتی نیز نباشند که به آبروی مملکت لطمه وارد نماید. چه بسا 
اوقات یک نفر خارجی در دهکده یا خانواده ای مرتکب حرکت زشتی شده و اثری از 
رفتار سوء خود باقی گذارده است که هر وقت دیگری از اهل وطن او بر آنها بگذرد، 
بدون تحقیق قبالً او را نیز دارای همان صفات تصور می نمایند و خیال می کنند تمام 
اهل مملکت او دارای این اخالقند، به خصوص اگر به ندرت افرادی از اهل آن مملکت را 
دیده باشند و کمتر به آنها معاشر شوند. البته بسیاری از نکات مهم دیگر نیز هست که 
باید در موقع خود مورد توجه شود. عجالتاً برای احتراز از تطویل، مطلب را به همین جا 

ختم نموده و بقیه را موکول به آینده می نماید.
استراسبورگ، 25 فروردین 1305 
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A mi parcours de la période 
ghadjare, les voyages à l’étranger de 
quelques dignitaires de l’époque tels 
que Mirza Saleh Shirazi et Abbas Mirza 
donnent le coup d’envoi d’une vague 
d’apprentissage des sciences modernes 
occidentales. Simultanément, des étu-
diants iraniens suivent la même voie 
pour acquérir les sciences du moment 
et, dans l’absolu, faire profiter de leurs 
acquisitions des métiers en relation 
avec la gouvernance de même que des 
nouvelles fondations telles que l’Ecole 
polytechnique. Jusqu’aux premières 
décennies du siècle passé, un nombre 
considérable d’étudiants formés à 
l’école occidentale retournent en Iran 
alors que d’autres poursuivent leurs 
activités dans la sphère culturelle eu-
ropéenne, en particulier dans des villes 
telles que Berlin, Paris et Londres.

Abbas Eghbal Ashtiyani fait partie 
des plus éminents chercheurs iraniens 

Paris, année 1926
Un regard sur la situation des étudiants iraniens à Paris

Par Abbas Eghbal Ashtiyani

dont l’expérience de la sphère culturelle et sociale 
européenne se reflète dans certaines de ses  publi-
cations. Ce dernier, après avoir achevé ses études 
à l’Ecole Polytechnique de Teheran, se consacre à 
l’enseignement de matières telles que la littérature 
ou l’histoire à l’Ecole normale supérieure. L’acti-
vité d’Eghbal se poursuit quelque temps à l’Ecole 
militaire, avec le titre d’enseignant, puis, en 1925, 
il se rend à Paris en tant que secrétaire du Conseil 
militaire d’Iran pour s’y consacrer à l’étude et à la 
recherche dans les bibliothèques françaises et dans 
celles des pays alentours. Ses études parisiennes, à 
l’Université de la Sorbonne, aboutissent à l’obten-
tion d’une licence de littérature. Dans un pério-
dique consacré à l’enseignement et à l’éducation, 
ses écrits, publiés sous les titres « Déplacements 
des étudiants à Paris » et « Fête de l’Ecole poly-
technique à Paris », comptent parmi les documents 
notables du siècle dernier pour ce qui concerne la 
condition des Iraniens établis dans la capitale fran-
çaise et les événements culturels de cette ville. 

L’article en regard a été publié en Iran en 1926.
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