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  انگلس و ادبيات فارسیانگلس و ادبيات فارسی
  )نامه ای از انگلس به مارکس(

   

از فرص@ت  . چند هفته ايست که در پهنه ای ادبيات و هنر مشرق زمين غرق ش@ده ام          

آنچه تاکنون مانع شده است تا ب@ه  . استفاده کرده و به آموختن زبان فارسی پرداخته ام 

ن های سامی است و از  زبابهآموختن زبان عربی بپردازم، از يک سو نفرت ذاتی من 

 ريشه که در سوی ديگر وسعت غيرقابل توصيف اين زبان دشوار با حدود چهار هزار  

  .دو تا سه هزار سال شکل گرفته

 که  اگر الفبای عربی نبود   . برعکس، زبان فارسی، زبانی است بسيار آسان و راحت        

لم@ه ه@ا   هميشه پنج، شش حرف تقريبًا يک ص@دا تلف@ظ م@ی ش@وند و اع@راب ني@ز روی ک                   

گذاشته نمی شود که دشواری هايی در خواندن و نوشتن به وجود می آورد با اين حال 

اي@ن ه@م ب@ه دلي@ل     .  س@اعت دس@تور زب@ان فارس@ی را ف@را بگي@رم         ٤٨قول م@ی ده@م ک@ه در         

او خيلی مايل است که ب@ا م@ن ب@ه رقاب@ت برخي@زد،          اگر   . ١(Pieper)» پيپر«لجبازی با   

را ک@@ه ب@@رای فراگي@@ری زب@@ان فارس@@ی درنظ@@ر گرفت@@ه ام   زم@@انی . اي@@ن گ@@وی و اي@@ن مي@@دان 

حداکثر سه هفته است، حال اگر آقای پيپر توانست در دو ماه اين زبان را بهت@ر از م@ن          

  . زمينه ی فراگيری زبان از من به مراتب بهتر استدرياد بگيرد اذهان می کنم که او 

ان@@د زي@@را اگ@@ر   بس@@يار متأس@@فم ک@@ه فارس@@ی نم@@ی د  (Weitling)٢» وايتلين@@گ«ب@@رای 

. »آن زبان جهانی را که در آرزو داشته، بيابد«شت می توانست   آشنايی با اين زبان دا    

                                                 
 -، زبان شناس و روزنامه نگ@ار، عض@و اتحادي@ه کمونيس@ت ه@ا     )١٨٢٦متولد ( ويلهلم پيپر    -١

  .جزو مهاجرينی که در لندن زندگی می کرد
س در آغاز شاگرد نجار بود، پس از آش@نايی ب@ا م@ارکس و انگل@    ) ١٨٠٨( ويلهلم وايتلينگ   -٢

او در آرزوی ي@@ک .  ب@@ه آمريک@@ا مه@@اجرت ک@@رد١٨٤٩از کمونيس@@ت ه@@ای افراط@@ی ش@@د و در س@@ال 
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به عقيده ی من فارسی تنها زبانی است که در آن مفعول بی واسطه و با واسطه وجود 

  .ندارد

 ام@ا  -در ضمن، حافظ پير خراباتی را به زب@ان اص@لی خوان@دن، ل@ذتی دارد ک@ه مپ@رس              

، با عش@ق واف@ری کلم@ات زش@ت و رکي@ک را در اش@عار ح@افظ بک@ار                »جونزسر ويليام   «

 Commentaräsبرده اس@ت و هم@ان اراجي@ف را ب@ه عن@وان مث@ال و ش@اهد در کت@اب         

Poesis Asiaticae  ،جال@ب اينجاس@ت ک@ه     نقل کرده و به شعر يونانی در آورده است

بان الت@ين، م@اوراء وقاح@ت و پ@ر از س@خنان زش@ت و        او ترجمه ی همان کتابش را به ز       

ب@دون ش@ک جل@د دوم از مجموع@ه         . رکيک خوانده و رعايت نک@ردن عف@ت ک@الم دانس@ته           

اما بخش . آثار جونز درباره ی اشعار عاشقانه برای تو بسيار سرگرم کننده خواهد بود

 . ادبيات فارس به لعنت ابليس هم نمی ارزد

  

 نگلساز مجموعه آثار مارکس و ا
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