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  ھوشنگ معين زاده: نوشتۀ

 ٢٠١٨ جنوری ٠٩

  ١ -  سال٢٣کتاب  سرگذشت
  علی دشتی، علينقی منزوی و من

  

  

 ايران، به صورت پنھانی در ١٣۵٧از انقالب ت که پيش ھای کم نظير و آگاھی بخش اس سال از کتاب٢٣کتاب 

ھای پس از انقالب نيز اين کتاب سر منشاء و الھام بخش بسياری از نوشته .گشتميان اھل نظر دست به دست می

ای که پدران ما پس از به ھمان شيوه :به عبارت ديگر .آورش نوشته شدای شد که در بارۀ اسالم و پيامروشنگرانه

 پھلوی و ۀ ساسانی به روياروئي اسالم برخاسته بودند، اين بار نيز پس از سقوط سلسلۀزش اعراب و سقوط سلسلتا

  .تسلط آخوندھا بر ايران، فرزانگان ايرانی به روياروئي حکومت آخوندھا برخاستند

 اسالم را به تجزيه و دھند که ايرانيان، نخستين مردمانی بودند که ديناسناد و مدارک متعدد تاريخی، گواھی می

باز ايرانيان بودند . و بررسی و نقد قرار دادند  فلسفی مورد مطالعهۀتحليل کشيدند و محتوای آن را از نظر دينی و جنب

که با افزودن رواياتی در قالب حديث و سنت و تدوين فقه و ديگر ملزومات يک دين، اسالم سادۀ عربی را به صورت 

دھند که اعراب مسلمان شده، آن توان ھای تاريخی به روشنی نشان میچرا که واقعيت. نديک دين جھانشمول در آورد

نگاھی به اسالم اوليه  و تنھا سند باقی . ی پيغمبر خود بيفزايندئفکری و فرھنگی را نداشتند که چيزی به دين ساده و ابتدا
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به نام دين اسالم و مذاھب و مکاتب مربوطه به آن دھد که آنچه امروزه سادگی نشان میب، »قرآن«مانده از پيغمبر آن، 

ھا، ايرانيان تھيه و تدوين کرده  و  به اسالم   ھستند که ملل تحت استيالی اعراب و در رأس آنئیھا وجود دارد، ھمان

  .اند، تا بتوانند در سايۀ اختناق حاصل از سلطۀ خشونت بار اعراب، به سالمت زندگی کنندافزوده

ن مکتب معتزله نخستين کسانی بودند که کوشيدند با نگاه خردمندانه، احکام و قوانين اسالم را گمان پيروا بی

با اين ھمه، فرزانگان ايرانی دست از تالش و کوشش . نتيجه ماندسفانه کارشان بیأتعبير و تفسير عقالنی کنند که مت

َابن مقفع(در اين کارزار، روزبه پوردادويه . برنداشتند ّ توان به عنوان پيشگام و نخستين فرزانۀ روشنگر را میکه او ) ُ

ميھنانش بتوانند با افکار و ايرانی بعد از ظھور اسالم ناميد، با ترجمۀ آثار نياکان خود، اين زمينه را آماده ساخت تا ھم

شخصيت ايرانی که در ترين در پی او شاخص. ھا را با تعاليم اسالم، مقايسه کنند ھای پدران خود آشنا شوند و آنانديشه

 و پزشک نامدار ايرانی است که ھمزمان کيميا دانتوان از او نام برد، محمد بن زکريای رازی، فيلسوف، اين زمينه می

، در مقابل توحيد اسالمی، شديدترين انتقادات را به اصل نبوت و حرفۀ پيغمبری وارد »قدمای خمسه«با ارائۀ فلسفۀ 

  . کرد

اند، در ھای خود به مصاف اسالم رفته سال گذشته با افکار و انديشه١۴٠٠نی که در طول نام بردن از فرزانگا

نقد تحليلی احکام و قوانين به اصطالح : کنيم که بگوئيم میءجا به ھمين اندازه اکتفاگنجد، و ما در ايناين مختصر نمی

علت اين که . يفتد، در ايران اسالمی شروع شده بودھا قبل از اين که غرب مسيحی به اين انديشه بالھی يا آسمانی، قرن

بينشوران ايرانی مانند انديشمندان غربی در کار خود موفق نشدند، يکی اين بود که ايرانيان در ميان ھمۀ کشورھای 

ديگر اين که ھنوز صنعت چاپ در . کشيدندمسلمان شده، تنھا مردمانی بودند که اين بار سنگين را به دوش می

سه ديگر اين که، ايران در چھار راھی قرار داشت .  در غرب، شروع نشده بودئیی شرقی، مانند عصر روشناکشورھا

ھا، فرصت کافی برای مردم آن باقی  که از چپ و راست و از شمال و جنوب مورد ھجوم اقوامی بود که در گيری با آن

  گذاشت که بتوانند با فراغ بال به  اين کار بپردازندنمی

.  در غرب و تابش انوار آن به شرق، بار ديگر بينشوران ايرانی، دست به کار شدندئی عصر روشناپس از

ھای شاخص آن ميرزا فتحعلی آخوند زاده، ميرزا آقا خان کرمانی، ميرزا عبدالرحيم  طالبوف  و بسياری ديگر نمونه

ايرانيان نيز توانستند با تشکيل پارلمان و وقتی ھم در اثر کوشش فرزانگان ايران، نھضت مشروطه پا گرفت و . ھستند

تکليف باورھای دينی نيز با ظھور رضا شاه بزرگ . ايجاد حکومت مشروطه تا حدودی به استبداد حکومتی پايان دھند

  .بگذريم از اين که با تبعيد او کار بزرگ وی ناتمام ماند. ًبه صورت يک امر کامال شخصی در آمد

ھائی که اين کتاب را به ملت ايران  سال و شرح حال شخصيت٢٣خن را به کتاب پس از اين مقدمۀ کوتاه، س

  . اشارۀ کوتاھی ھم به نقش اين کتاب در کارزار مبارزات ايرانيان خواھيم کرد. پردازيماند، میارمغان کرده

  

  علی دشتی: الف

 ئیتحصيالت ابتدا. ولد شد روحانی ايرانی متۀ شمسی، در شھر کربال در يک خانواد١٢٧۶علی دشتی در سال 

 کربال و نجف رفت ۀھای علميھای قديمی کربال گذشت و پس از آن به حوزهاو مطابق معمول آن زمان، در مکتب خانه

  .و آخوند شد

زمان کوتاھی در دشتستان اقامت گزيد و سپس به .  سالگی در اواخر جنگ جھانی اول، به ايران آمد٢۴در سن 

  .صفھان رفت و در نھايت راھی تھران شدجا به اشيراز و از آن

  : ًشود به دو حوزۀ کامال متفاوت و جدا از ھم اشاره کرددر بررسی زندگينامۀ علی دشتی به آسانی می
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 حوزۀ سياست که علی دشتی نيز مانند بسياری از ھم عصرانش در زد و بندھای سياسی زمان خود شرکت -١

به ھمين علت نيز در طول ايامی که به سياست . ھای خاص خود را داشتکرد و ھمانند ھر سياستمداری، بازيگری

! شک از مزايای سياست بازی نيز به حد کمال بھرمند شدبی. مشغول بود، ھم طعم زندان را و ھم مزۀ تبعيد را چشيد

ت بر تن کرد که نماينده مجلس شورای ملی و سنا، سفير کبير ايران در مصر و لبنان شد و کوتاه مدتی نيز لباس وزار

  . در اين نوشتار کاری به بررسی حوزۀ سياسی او نداريم

، يکی از »سرخ شفق« دشتی عالوه بر مقاله نويسی و انتشار روزنامه ، علی  در حوزۀ فرھنگ و ادبيات-٢

پس و س. اش ترجمه کتاب از زبان عربی و فرانسه به زبان فارسی بود که آن را در زندان شروع کردکارھای عمده

 و غيره به ھندو سايه،، جادو،  فتنه: مانند بسياری از صاحبان قلم، به قصه نويسی پرداخت و آثار ماندگاری مانند

  . ِادبيات فارسی ارمغان کرد و به عنوان يکی از نويسندگان پر کار عصر خود شناخته شد

تحقيق در ادبيات کالسيک علی دشتی، پس از موفقيت در عرصۀ قصه نويسی، چشم از آن پوشيد و به عرصۀ 

نگاھی «، »دمی با خيام«، »سيری در ديوان شمس«، »نقشی از حافظ«: ھای فاخری مانند با انتشار کتاب. قدم گذاشت

در ديار «، »کاخ ابداع انديشه گوناگون حافظ«، »)نقدی بر خاقانی(شاعر دير آشنا «، »در قلمرو سعدی«، »به صائب

 که ھر يک در نوع خود در ادبيات ايران تازگی داشت و شاھکاری به حساب »وتصويری از ناصر خسر«، »صوفيان

  . آمدمی

پردۀ «ھای بسياری نيز در جھت روشنگری و بيداری ايرانيان به رشته تحرير در آورد، مانند  علی دشتی کتاب

يره که در ھر يک از غو » در ديار صوفيان«، »عقال بر عليه عقل«، »جبر است يا اختيار«، »تخت پوالد«، »پندار

  .  سال تند و تيزتر به دکانداران دين و مذھب حمله کرد٢٣ھا به مراتب از کتاب  اين کتاب

ھای سياسی، اقتصادی، اجتماعی و يادمان باشد که در دوران پر جنب و جوش و حرکت شتاب آميز دگرگونی

اری از بزرگان و صاحبنظران دلسوز فرھنگی دوران رضا شاه بزرگ و سپس در زمان پسرش محمد رضا شاه، بسي

کوشيدند با تأليف و ترجمه و تعبير و تفسير دادند، در عين حال نيز میايرانی، ضمن اين که اين دو پادشاه را ياری می

  .ھای بزرگان ايران و جھان در بيداری مردم ايران و آگاه ساختن آنان نقشی برعھده داشته باشندنوشته

ھا، بلکه صدھا تن از اين بزرگان اشاره کنيم و آثار گرانبھای شان را به ياد انيم به نام دهتودر اين عرصه ما می

اند و چه اثراتی در بيداری ای به فرھنگ ايران کردهھا، چه خدمات ارزندهآوريم که چگونه ھر يک از اين شخصيت

  .ھا علی دشتی استترين اين شخصيتاند که يکی از برجستهايرانيان داشته

دھد که  که علی دشتی جھت آگاھی و بيداری ايرانيان نوشته و منتشر کرده است، نشان میئیھانگاھی به کتاب

او با احساس خطری که ھميشه .  به مردم ايران کرده استئیاين مرد بزرگ چه قدم مھمی برداشته و چه خدمت گرانبھا

ميھنان خود ات و تجربيات و تفکرات خود را در اختيار ھمکرد، کوشيد تا حاصل تحقيقاز جانب دينمداران دکاندار می

  . قرار دھد تا مبادا از نو به دام فريب و نيرنگ اين قشر از جامعه بيفتند

در طول ھزار و چھار صد و اندی سال از تاريخ اسالم، تنھا در ايران و به زبان فارسی ھزاران کتاب و مقاله 

ھا ھم به باد رفته و بسياری از  و منتشر شده است که سر بسياری از نويسندگان آنو نقد و بررسی در بارۀ اسالم نوشته 

 سال در امر ٢٣ھا به اندازۀ کتاب توان گفت که ھيچ يک از آن نوشتهبا اين ھمه می. ھا ھم معدوم شده استآن نوشته

يز اين است که پس از انقالب اسالمی گواه بارز آن ن. روشنگری اثر گذار نبوده و مورد استقبال مردم قرار نگرفته است

ھم در نزد خواص حضور داشت، يک باره در سطح  سال که تا آن تاريخ به صورت پنھانی و آن٢٣، کتاب ١٣۵٧

  .ای در سرتاسر ايران، در دسترس ھمگان قرار گرفتوسيع و گسترده
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دند و بخش بزرگی از گردانندگان واقعيت اين است که با وقوع انقالبی که آن را رنگ و لعاب دينی و مذھبی ز

 ٢٣حرکتی که زير بنای فلسفی آن، کتاب . ھم آغاز شد» حرکت روشنگری عصر جديد ايران«آن ھم آخوندھا بودند، 

  .سال علی دشتی بود

 سال خود جامعۀ ٢٣اش، داشته باشد، با کتاب آنکه خبر از وقوع انقالب، آن ھم از نوع اسالمیعلی دشتی بی

- مکتب و مسلکی که خود او به خوبی از کھنگی و بی. ه روياروئی مکتب و مسلک آخوندھا فرا خوانده بودايرانی را ب

 سال خود، چشم و گوش مردم، به ويژه قشر نو ظھور طبقۀ ٢٣او با کتاب . ًاساس بودن آن، کامال آگاه بودپايه و بی

ای کاذب گردانندگان فريبکار و خدعه گر انقالب را ھمتوسط جامعۀ ايران را باز کرد، قشری که شوربختانه فريب وعده

  . خورد و ھيزم بيار معرکۀ کھنۀ آخوندھا شد

قدر شکنجه و آزار دادند که پير مرد کارش به بيمارستان کشيد و در علی دشتی را در زندان حکومت اسالمی آن

ی تقاضای قرص سيانور کرد تا به جا بود که خسته و درمانده از دوست ديرين خويش، زنده ياد سعيدی سيرجانآن

  .ھای روحی و جسمی را نداشتزيرا ديگر توان تحمل خفت و خواری و شکنجه. اش پايان دھدزندگی

گفتنی است، دژخيمان اسالمی وقتی ديدند که چراغ عمر پير مرد در اثر درد و رنجی که به جسم نحيف و به 

اش بميرد و ننگ کشتن يک اديب فرزانۀ ديگر به ردند تا در خانهاند، رو به خاموشی است، رھايش کجان ضعيفش داده

به خصوص اين که اين اديب فرزانه، روز و روزگاری خود به جامعۀ آخوندی تعلق ! گردن حکومت اسالمی نيفتد

نۀ دين کسی که بھتر از ھمۀ آخوندھا از چم و خم تاريکخا. داشت و در مکتب آخوندھا تلمذ کرده و به اجتھاد رسيده بود

به ھمين علت ھم مانند بسياری از فرھيختگان ايرانی، . شناختو مذھب اطالع داشت و خصلت آخوندھا را ھم خوب می

  . دير زمانی بود که از جرگۀ اين جماعت جدا شده و به اختيار خود، خويشتن را خلع لباس آخوندی کرده بود

 زمامداران حکومت اسالمی، از خمينی گرفته تا آخوندھای ريز و درشت آن، از عجايب روزگار اين که، بيشتر

 سال علی دشتی خواھد ٢٣ترين ضربه به بنياد حکومتشان، از سوی کتاب کردند که بزرگدانستند و نه باور مینه می

  . خورد

  و، اين طنز تلخ تاريخ است که

ھا، حتی ت نشست، در ھر گوشه و کنار شھرھا و شھرستان که خمينی بر اريکه قدر١٣۵٧ بھمن ماه  ٢٢ ھمزمان با 

ھای تاريخی خود، بنای مکتب و  سال خود، حضور پيدا کرد و با افشاگری٢٣در خارج از ايران، علی دشتی با کتاب 

  .کردند، به باد نقد گرفتمسلکی که خمينی و آخوندھا آن را نمايندگی می

و عرضۀ واليت فقيه او، مردم ايران، کاری به چگونگی پيدايش دين تا پيش از ظھور و به قدرت رسيدن خمينی 

. کردندھا مدارا می ای با آنھای گذشتۀ اين دو پديده نيز کنار آمده، به گونهاسالم و مذھب شيعه نداشتند و با ناھنجاری

د و کاری ھم به دين و گذشتۀ اسالم و نحوۀ مسلمان و سپس شيعه مذھب شدن پدرانشان را ھم به فراموشی سپرده بودن

  . ايمان ديگران نداشتند

ھای سرسختانه او برای کوتاه کردن دست آخوندھا از سر مردم و حکومت، پس از ظھور رضا شاه و تالش

ھا،  پس از رضا شاه نيز نتوانست اينان به صورت جدی به حاشيه رانده شده بودند تا جائی که کوشش سرسختانۀ آن

  .گذشته، از نو به زير چتر سلطۀ آخوندی بکشاندمردم ايران را مانند 

ھای آنچنانی داشتند که اسناد و ھای دور با قشر آخوند، بده و بستاناگر دخالت بيگانگان نبود که از گذشته

ًمدارک آن به فراوانی منتشر شده است؛ و اگر حمايت جھان غرب از دين برای مقابله با ايدۀ کمونيسم نبود، مسلما مسألۀ 

  . افتادوند و معرکۀ آخوندی در کشور ما برای ھميشه از رونق و اعتبار میآخ
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 ايران، با روشنگرانی است که پس ١٣۵٧ سال، پل ارتباط روشنگران پيش از انقالب ٢٣علی دشتی با کتاب 

ی از جان ، ديگر ترس١٣۵٧ھای پيش از نعکس دوراه روشنگرانی که ب. از انقالب اسالمی پا به اين ميدان گذاشتند

-انديشند و بیجويند و میکاوند و میبی پروا می. ھا ندارند باختن و ھراسی از ضرب و شتم آخوندھا و دارو دستۀ آن

  .کوشندميھنان خود مینويسند و در بيداری و آگاھی ھمگويند و میباکانه می

**  

  دکتر علينقی منزوی : ب

م شناس و کتابشناس نامدار ايرانی است که در انتشار کتاب دکتر علينقی منزوی، نويسنده، اديب، محقق، اسال

  .  سال نقش مھم و اساسی را بر عھده داشت٢٣

 بود که از »الذريعه« لف کتاب مشھورؤترين پسر شيخ آقا بزرگ تھرانی، دانشمند و عالم شيعی و ماو بزرگ

  . سن ژوزف بيروت دکترای فلسفه داشتدانشگاه تھران، دکترای الھيات در رشتۀ معقول و منقول و از دانشگاه 

ھا ھم از کرد و مدتعلينقی منزوی در تأليف لغتنامۀ دھخدا با علی اکبر دھخدا و محمد معين ھمکاری می

پس از درگذشت دکتر محمد معين ھم کرسی استادی او در رشتۀ فوق . المعارف بزرگ اسالمی بودةھمکاران مرکز دائر

  . عھده وی گذاشته شدليسانس دانشکدۀ ادبيات بر 

 سال در عراق و لبنان به ٩ به علت اتھامات سياسی به عراق گريخت و به مدت ١٣۴۵علينقی منزوی در سال 

 در زمان سفارت منصور قدر در لبنان، به درخواست دخترش، دکتر پروين منزوی و به ١٣۵۴در سال . سر برد

اش مختومه شد و به ايران ز دوستان او بودند، پروندۀ سياسیروايتی با پا درميانی ناتل خانلری و علی دشتی که ا

  .بازگشت

ھای مختلف ادبی و فرھنگی از دکتر علينقی منزوی به جا مانده، بيانگر آن آثار بسيار گرانبھائی که در رشته

 شده، رشد و با اين که او در يک خانوادۀ روحانی متولد. است که او انديشمند سخت کوشی در خدمت فرھنگ ايران بود

ھای مذھبی بود، با بسياری از ھا و حوزهنمو کرده بود و مانند بسياری از بزرگان پيشين کشورمان محصل مکتب خانه

متوسل شدن علی دشتی از تھران به علينقی منزوی در . اھل ادب و فرھنگ ايران آشنائی، دوستی و ھمکاری داشت

  . فکری اين دو انسان فرزانه بود سال، نشانگر پيوند٢٣بيروت، برای چاپ کتاب 

علی دشتی برای چاپ کتاب خود، با ھمۀ امکاناتی که در ايران در اختيارش بود، دست به دامان علينقی منزوی 

ترين آن که کوچکوليت را پذيرفت، بیؤکسی که بی کمترين ترديدی، اين مس. شد و اين بار گران را بر دوش او نھاد

 تصور آن را بکند که به خاطر کمک به انتشار اين کتاب، ممکن است وی را به زندان بيفکنند ھراسی به دل راه دھد، يا

  ....اش دھندو شکنجه

الزم به ياد آوری است که لبنان و شھر زيبای بيروت آن، ھميشه يکی از مراکز مھم فرھنگی خاورميانه و جھان 

شد، و در ن کمترين سانسوری در بيروت چاپ و منتشر میبسياری از کتب دينی و فلسفی اسالمی بدو. اسالم بوده است

ی متوسل رو بودن دکتر علينقی منزوی در بيروت را يکی از داليل عمدهاز اين. اين مورد خاص شھرت بسزائی داشت

  . شدن علی دشتی به او بايد در نظر داشت

  

   سال ٢٣قصۀ کتاب 

گويند، مطالب اين می. مسير جالبی را طی کرده بود سال تا زمانی که به صورت کتاب منتشر شود، ٢٣کتاب 

  .گرفت قرار میمذاکرهشد، مورد بحث و کتاب در جلساتی که در خانۀ علی دشتی با حضور بعضی از خواص بر پا می
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انتشار اين مقدمۀ پس از مرگ علی دشتی، در  وزين کاوه، ۀ زنده ياد دکتر محمد عاصمی، سردبير فصلنام-

 ٢٣ اين اثر ذکر شده بود، شرح قصۀ کتاب ۀج از ايران انجام گرفت  و اسم علی دشتی به عنوان نويسندکتاب که در خار

 :سال و انتشارش در فصلنامۀ کاوه را چنين توضيح داده بود

در . خواست که با او مالقات کنم) محمد عاصمی( در سفری که به مونيخ کرد، از من ١٣۵٢دشتی در سال «

  » . به من داد که سه روزه مطالعه کنم و نظرم را نسبت به آن به ايشان بگويماين ديدار کتابی را

ھای خود نسبت به دشتی   سال را بيست و چھار ساعته خواندم و از پيشداوری٢٣ِکتاب : " نويسدعاصمی می

-ول خود میعاصمی ھم بر سر ق. رسدبيست و سه سال بدون نام و نشان نويسنده در کاوه به چاپ می". شرمنده شدم

  .ايستد و اين راز را تا پس از مرگ دشتی پنھان نگاه می دارد

 ٢٧ سال، در ٢٣در بارۀ کتاب » انقالب اسالمی« يکی از دوستان علی دشتی نيز در سايت جواد وھاب زاده -

  : چنين نوشته است٢٠١٢ست گا

اين بار زنده ياد . ونيخ آوردم طبق مرسوم ھمه ساله ايشان را به م١٩٧٢مبر  سپت١٣۵١در اواخر تابستان  «

 نخست آن، عنوان کتاب ۀعلی دشتی در ھتل کونيکش ھوف، کتابی استنسيل شده به من مرحمت فرمودند که در صفح

 ًايشان تأکيد کردند که آن را بعدا بخوانم و نظر خود را در مورد.  کتاب برده نشده بودۀاما نامی از نويسند . سال بود٢٣

  ......دارم مطالب کتاب ابراز 

- ای نمیسبک نگارش کتاب برايم جای شبھه.  فصل آخر کتاب مرا بيش از فصول ديگر به خود مشغول داشت

  ».گذاشت که نگارنده کتاب کسی جز زنده ياد دشتی نيست

روز بعد به اتفاق دوست قديمی خود آقای دکتر محمد عاصمی که مايل به مالقات با ايشان بود، به ديدار زنده  

پس از ساعتی در حين . پس از ساعتی عاصمی خدا حافظی کرد و رفت و من و دشتی تنھا مانديم.  دشتی رفتيمياد

  .عاصمی بگذارم خداحافظی، ايشان به من توصيه کردند که کتاب را برای مطالعه در اختيار دوستم دکتر

او من در ديدار   خواھش سال شده بوديم و به تشويق و٢٣ من و دکتر عاصمی ھر دو مسحور مطالب کتاب 

ايشان پاسخ دادند . کنيم؟  از کتاب را در مجله کاوه چاپئیھا دھد بخشبعدی از زنده ياد دشتی پرسيدم که آيا اجازه می

 از کتاب در مجله کاوه مانعی ئیھابخش از تھران به من پيغام فرستادند که چاپ. کنمًکه بعدا از تھران شما را مطلع می

  .ون ذکر نام ايشانندارد، اما بد

 سال، ماجرای خالفت ابوبکر ٢٣ سال را که تحت عنوان پس از ٢٣با مشورت دکتر عاصمی فصل آخر کتاب  

ای از نگارنده به چاپ رسيد که نقل آن خالی از  ھمراه با مقدمه١٩٧٣ چ مار١٣۵٢بود، انتخاب کرديم و در فروردين 

  :فايده نيست

ای سرشناس و مردی است مردستان، از مند و بزرگوار من که نويسندهعاصمی عزيز، يکی از دوستان ارج« -

  .راه لطف و مھربانی کتاب پيوست را که تحت عنوان بيست و سه سال نوشته به من سپرده است

ولی چون با .  چاپ و نشر آن تصميمی اتخاذ کنيمۀوقتی کتاب را خواندم به اين فکر افتادم که با نظر تو در بار

دانم که در حال حاضر چاپ جداگانۀ اين اثر له آشنا ھستم و از مشکالت کار تو در اين زمينه آگاھم، میوضع مالی مج

  از اين کتاب را در مجله به چاپئیھا کنم قسمتبه ھمين جھت پيشنھاد می. نفيس برای کاوه امکان ندارد

اين نويسنده صاحب عقيده از رجال  .ت ورزیبرسانی، تا وقتی که از نظر مالی دستت باز شد به چاپ جداگانه آن مبادر

شناختيم روزنامه نويسی بنام بوده ھای درازی که من و تو ھنوز خود را نمیسال. ادبی اجتماعی معروف ايران است

 سرزمين ما ۀھای متقدمين بر جستسلوکش در ديوان است و شماره تأليفاتش از اعداد دو رقمی در گذشته است و سير و
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. ًخواھد اين مطالب فعال با نام خودشان نشر شودايشان دلشان نمی. ی مؤثر و جاندار دوران اخير بوده استھااز تفحص

نويسنده است و طبيعی است که با اين فتوا خوانندگان ھوشيار مجله به فراست  ای با خود آنگويند سبک ھر نويسندهمی

با سالم و . پذير از خامه کدام ھنرمند خالقی تراويده استدر خواھند يافت که اين نثر محکم و مستدل و سنگين و دل

  ».اخالص و سپاس،  جواد وھاب زاده

ای طوالنی، پس از ايشان بالفاصله در نامه. ای برای زنده ياد دشتی به تھران فرستادممجله کاوه را ھمراه نامه

 که نويسنده کتاب من ھستم و حتی به شوخی شودتفقد و تشويق متذکر شدند که با خواندن اين مقدمه ھمه کس متوجه می

شمارۀ بعدی کاوه به نحوی  ًنوشته بودند که اين مقدمه فقط نام و نشانی منزل من را کم داشت و تأکيد کردند که حتما در

 در بخش دوم تحت عنوان ١٩٧٣ سال جون برابر با ١٣۵٢در شماره بعدی مجله کاوه خرداد ماه . به اصالح آن بپردازم

  :ای کوتاه از من به شرح زير به چاپ رسيدال، سودای غنيمت با نامه س٢٣

قضيه اين است که .  گذشته اشتباھی داشت که با اين تذکر اميد رفع آن را دارمۀ شمارۀعاصمی عزيز، مقدم«-

اصلی را ايشان اند، نويسنده آن نيستند و متأسفانه نويسنده دوست صاحبنظر بنده که اين مطالب را به اختيار من گذاشته

مغز  العمل خوانندگان مجله ھم مؤيد آن است، مطالبی است عميق پرّبه ھر حال آنچه مسلم است و عکس. شناسندھم نمی

ھا بنابر اين بايد ازاين نوشته. گويدگويد، منگر که، که میبنگر که چه می: السالم فرموده استّو روشنگر، و علی عليه

 بيشتر در انديشيدن بدھد که ما را نيز از ئینويسنده ھر که باشد خدايش توانا. شه کمک کردبھره گرفت و بر غنای اندي

  ». جواد وھاب زاده-باسالم و اخالص و سپاس . اين رھگذر نصيبی رسانده است

 سال را در ايران چاپ و منتشر کند و بعدھا ٢٣شادروان علی دشتی ميل داشت کتاب : گويدجواد وھاب زاده می

ّترين رجل سياسی آن ايام که من اکنون ميل ندارم نام او را  سال را به يکی از مھم٢٣ کتاب  ":من تعريف کرد کهبرای 

  ".صالح نيست در ايران چاپ شود: اما به من گفت. و بسيار ھم پسنديد افشا کنم دادم، خواند

برای  ، چند جلد کتاب ھمراه خوددر سفر بعدی که به اروپا آمد. کتاب پس از مدت کوتاھی در لبنان منتشر شد

  .من ھديه آورد که ھنوز من يک نسخه آن را در کتابخانه خصوصی خودم دارم

از جمله دکتر علينقی . دستگير و زندانی کردند  سال٢٣پس از انقالب افراد گوناگونی را به اتھام نوشتن کتاب 

يکی از داليل دستگيری ايشان . تی ھم دستگير شددر ھمين ايام شادروان علی دش. ھا در بند بودمنزوی را که مدت

  ... سال بود ٢٣نوشتن ھمين کتاب 

  ادامه دارد

  


