
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

 
  ھوشنگ معين زاده: نوشتۀ
 ٢٠١٨ جنوری ١٢

  ٢ - سال٢٣کتاب  سرگذشت
  علی دشتی، علينقی منزوی و من

  
  

   سال٢٣ من و کتاب  :پ

ن سياسی حزب توده که از کشورمان متواری بود،  علينقی منزوی، يکی از فعاال بود که دکتر١٣۵۴اوايل سال 

از جانب منصور قدر سفير ايران در لبنان، به عنوان کارمند محلی استخدام و در بخش فرھنگی سفارت مشغول به کار 

  .شد

تر دکتر علينقی منزوی، خانم شد که دخاما گفته می. دانمًاش با سفير ايران را دقيقا نمیدليل حضور او و آشنائی

 با سفير ايران، از ايشان درخواست کرده بود، ترتيبی فراھم کند که صحبتدکتر پروين منزوی، با مراجعه به سفارت و 

آقای قدر ھم با نظر موافق، ھمزمان با ارسال درخواست خانم دکتر پروين منزوی و . پدرش بتواند به ايران برگردد

نزوی را ھم به خاطر تسلط کاملش به زبان عرب، به عنوان کارمند محلی برای قسمت فرھنگی پدرش به ايران، خود م

  . کند تا ترتيبات الزم برای بازگشت او به ايران فراھم گرددسفارت استخدام می
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حضور دکتر منزوی در سفارت ايران، سبب شد که من ھم که در آن زمان به عنوان رئيس نمايندگی سازمان 

ضمن اين که، او در .  امنيت کشور در بيروت مشغول انجام وظيفه بودم، با او آشنا و با ھم دوست شويماطالعات و

  . کردھای عربی که مورد نياز ما بود، دوستانه به ما کمک میبعضی موارد ھم در ترجمۀ متن

  
  آغاز ماجرا

آقای دکتر علينقی منزوی به غروب يکی از روزھائی که پس از تعطيل سفارت، در دفترم مشغول کار بودم، 

مشکلی برايم پيش آمده که برای کمک و ياری خواستن از شما در اين ساعت مزاحمتان : ديدارم آمد و با نگرانی گفت

آقای علی دشتی که از دوستان بسيار قديمی من ھستند، کتابی برايم فرستاد که آن را در بيروت : شدم و در ادامه افزود

است، وشما ھم »  عراقی–ايرانی «ای که متعلق به يک کتاب ارسالی ايشان را به چاپخانه. بفرستمچاپ کنم و به ايران 

ايشان چندی پيش به من خبر داد که کار .  سپردم و تمام ھزينه چاپ آن را ھم پيشاپيش پرداخت کردم،شناسيداو را می

سفر فوری که برايم پيش آمد، نتوانستم به موقع سفانه به علت يک أمت. چاپ کتاب به پايان رسيده و آمادۀ تحويل است

ھا رفتم، صاحب  خير چند روزه، وقتی برای تحويل گرفتن کتابأپس از ت. ھا به چاپخانه مراجعه کنم برای دريافت کتاب

کتاب چاپ شده است، ولی در فاصلۀ مدتی که «: چاپخانه ھمزمان با تحويل چند نسخه به عنوان نمونۀ چاپ شده گفت

خير داشتيد، بعضی از آخوندھای مخالف حکومت ايران که از عراق به بيروت آمده و به أھا ت رای دريافت کتابشما ب

ھا توسط من، به اعتراض  ھای چاپ شدۀ اين کتاب و آگاھی از چاپ آندفتر من ھم رفت و آمد دارند، با ديدن نمونه

ھا با مراجعه به مجلس اعالی شيعيان لبنان  ودداری کنم تا آنھا به شما خ اند که از تحويل کتابپرداخته و از من خواسته

  .و آقای موسی صدر، تکليف اين کتاب را روشن کنند

در ھمين فاصله نيز تنی چند از ھمين آخوندھا، به مجلس اعالی شيعيان لبنان مراجعه و با عنوان کردن اين که 

اند که پيغمبر اسالم نوشته شده، از مجلس شيعيان خواستهعليه  ايمان دين و سال، توسط يک فرد کمونيست بی٢٣کتاب 

ھا با  ھا از مجلس اعالی شيعيان اين بود که کتاب خواستۀ آن. ھا به شما و ارسالشان به ايران گردند مانع تحويل کتاب

  . نظارت روحانيون شيعه توقيف و بررسی و معدوم شود

ن آخوندھا خبر ارسال درخواست مجلس اعالی شيعيان به دو روز پيش ھم ھمي: صاحب چاپخانه در ادامه افزود

اند که تا ھا از من خواستهبه ھمين بھانه نيز آن. اندھا شده وزارت کشور لبنان را به من دادند که خواستار توقيف کتاب

ھا ھستم و  بو من اکنون در انتظار رسيدن حکم توقيف کتا. ھا به شما خودداری کنم طی مراحل قانونی، از تحويل کتاب

  .ھا را در اين شرايط به شما تحويل دھم توانم آنمتأسفم که نمی

ِمن در موقع بستن قرارداد چاپ کتاب، نامی از آقای علی دشتی نبرده و نويسندۀ کتاب را : دکتر منزوی گفت ِ
صاحب چاپخانه و رو، از اين. خواھد نامش مطرح گردديکی از استادان دانشگاه ايران معرفی کرده بودم، که نمی

دانند و به ھمين علت ھم در مراجعه به مجلس اعالی آخوندھا، مرا به عنوان کسی که اين کتاب را نوشته است، می

  .اندخدا عنوان کردهدين و بیشيعيان، نويسندۀ کتاب را يک کمونيست بی

اب را در يک کشور آزاد تواند جلوی چاپ و انتشار يک کتمگر آقای موسی صدر می: از دکتر منزوی پرسيدم

  جھان مثل لبنان بگيرد؟ 

حرمتی توانند از حکومت لبنان بخواھند که به علت بیولی ايشان از طرف مجلس اعالی شيعيان می! نه: گفت

  .ھا را توقيف و نابود کنند به پيغمبر اسالم، جلوی چاپ و انتشار آن را بگيرند و چنانچه چاپ شده، آن
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 که پای دولت لبنان به ميان کشيده شده، بھتر است شما با سفيرمان جناب قدر صحبت کنيد با توجه به اين: گفتم

  .که ايشان اين موضوع را به صورت رسمی پيگيری کنند

نظر شما درست است، اما مصلحت اين است که پيش از به ميان کشيده شدن پای دولت لبنان : دکتر منزوی گفت

دانيد رابطۀ آقای موسی طور که میھمان: ی موسی صدر حل و فصل کنيم، و افزودبه اين قضيه، مسأله را با خود آقا

در عوض با توجه . صدر با سفيرمان جناب قدر، چندان حسنه نيست و آقای صدر به حرف ايشان ترتيب اثر نخواھند داد

شک از کمک کردن مضايقه بیبه احترامی که آقای صدر برای شما قائل ھستند، اگر اين تقاضا را شما از ايشان بکنيد، 

  . نخواھند کرد

: با خوشحالی گفت. ای از اين کتاب را در اختيار من بگذاری تا نگاھی به آن بيندازمممکن است نسخه: گفتم

در اين کتاب، ھيچ گونه اھانت و :  سال را بيرون آورد و به من داد و گفت٢٣و از کيف خود نسخۀ چاپی کتاب ! ًحتما

کتاب به صورت تاريخی، سير تحوالت اسالم را با شرح حال پيغمبر . ساحت پيغمبر اسالم نشده استاحترامی به بی

  .دھداسالم از زمان طفوليت تا دوران بعثت و رحلت ايشان را شرح می

کتاب را از دکتر منزوی گرفتم و در اولين نگاه، مطلبی که توجھم را جلب کرد، اين بود که کتاب فاقد شناسنامه 

  . نام نويسنده، ناشر، آدرس چاپخانه و غيره در کتاب قيد نشده بود.است

شود فھميد که اين کتاب نوشتۀ آقای علی دشتی است؟ نام او که به عنوان نويسنده در کتاب از کجا می: پرسيدم

  ؟!ذکر نشده

آقای علی دشتی چنين اگر آخوندھا بفھمند که . خواستيم نام نويسندۀ کتاب را ذکر کنيمما نمی: دکتر منزوی گفت

در ھمين ھنگام . افتدکنند و جان ايشان ھم مانند احمد کسروی و ديگران به خطر میکتابی نوشته است، غوغا به پا می

لطف کنيد و : ن آقای علی دشتی را در تھران به من داد و گفتولفين خود را از کيفش بيرون آورد و شمارۀ تولفيدفتر ت

  . جويای صحت و سقم عرايض من بشويدن بزنيد وولفيبه ايشان ت

اجازه بدھيد من کتاب را بخوانم و با : ن آقای علی دشتی را يادداشت کردم و به دکتر منزوی گفتمولفيشمارۀ ت

  تھران نيز تماس بگيرم، نظرم را به شما اطالع خواھم داد،

. دامه دادم تا به پايان رساندم سال را ھمان روز شروع به خواندن کردم و تمام شب نيز خواندن را ا٢٣کتاب 

در عوض . احترامی به پيغمبر اسالم در کتاب نديدمطور که دکتر منزوی گفته بود، من ھم ھيچ نوع توھين و بیھمان

 پيغمبر اسالم آشنا شدم، بلکه از شرح حال او از تولد تا بعثت نيز آگاه گشتم، چيزی تخيلی روشن، نه تنھا به دوران بعث

  .ترين اطالعی از آن نداشتمز کوچککه تا آن رو

ن آقای علی دشتی را ھم برايشان فرستادم که ولفي فردای آن روز، مراتب را به تھران منعکس کردم  و شمارۀ ت

در ضمن در مورد کمک به رفع مشکل . صحت و سقم اظھارات دکتر منزوی مبنی بر نام نويسندۀ کتاب را روشن کنند

  .  استعالم کردمدکتر منزوی، نيز نظرشان را

 در مورد کمک به دريافت و  اما،. نويسندۀ کتاب آقای دشتی است: پاسخ تھران، ھمان روز رسيد که گفته بودند

ًھا به ايران، شما رسما و مستقيما دخالتی نکنيد ارسال آن ً!  

يشان را که گفته نخست نظرم را در بارۀ کتاب ابراز داشتم و سخنان ا. آقای منزوی را به دفتر خود دعوت کردم

بعد ھم موضوع دستور . حرمتی و اسائۀ ادب نسبت به پيغمبر اسالم نيست، تأئيد کردمبودند، کتاب حاوی ھيچ نوع بی

  . مرکز را برای عدم دخالت در اين امر به ايشان گوشزد نمودم
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ھين آميزی به پيغمبر شما کتاب را خوانديد و ديديد که ھيچ مطلب تو: دکتر منزوی پس از شنيدن سخنان من گفت

بنابراين، نه به خاطر آقای دشتی و نه به خاطر کمک به من، بلکه برای روشن شدن حقايق . اسالم در کتاب نيست

شود، کمک کنيد، اين کتاب سالمت بماند و تاريخی و موضوعاتی که به دين و مذھبمان، به کشور و ملتمان مربوط می

  !بايد اين کتاب را بخوانند و دست کم از حقايق درست دين و مذھبشان آگاه گردندمردم ايران ! به ايران فرستاده شود

چنين کتابی تا به امروز نه در ايران و نه در ھيچ کشور ! باور کنيد: گفت منزوی با ھيجان غير قابل وصفی می

رزشمندی نوشته است، به حيف است، اکنون که يکی از بزرگان ميھنمان خطر کرده و چنين کتاب ا. اسالمی نوشته نشده

سواد، از ميان برود و مملکت ما از داشتن يک کتاب بسيار گرانبھای تاريخی خواستۀ تنی چند از آخوندھای بيکاره و بی

  :و اضافه کرد. محروم بماند

 مطمئن باشيد، نه تنھا از اين کار خود پشيمان نخواھيد شد، بلکه روز و روزگاری از اين خدمتی که برای -

  . ايد، افتخار خواھيد کردايد، به خود خواھيد باليد و به کاری که انجام دادهھی و بيداری ھم ميھنان خود کردهآگا

دانست که در آن شرايط تنھا راه حل مشکل او، زيرا به خوبی می. ھا صحبت کرداو برای قانع کردن من، مدت

وگرنه ھمۀ زحماتی که او . مشکل اوراه حلی پيدا کنم کنم، و برای صحبتقانع کردن من بود که با آقای موسی صدر 

  . رفتبرای انتشار کتاب دوست سرشناس خود کشيده بود، به ھدر می

در آن روز، علينقی منزوی در مقابل من نشسته بود و به خاطر سنگی که تنی چند از آخوندھای معاود عراقی 

  تا مگر نوزادکوشيد که مرا با خود ھمراه کند،ند، میبه سوی ثمرۀ زحمات فرھنگی دوستش، علی دشتی انداخته بود

  .روشنگر تاريخی ايران را که در بدو تولد نياز به تيمار داشت، از مرگ و نابودی نجات دھد

ای نشسته بودم که با ھمۀ وجودش  مرد فرزانه ِرو در روی،. روز، يکی از روزھای استثنائی زندگی من بودآن

دانست، از گزند حراميان اش، ارزش واقعی آن را میھای فرھنگی دانش و اندوخته  با ھمۀکوشيد تا اثری را کهمی

تواند در جامعۀ عقب ماندۀ  چه جنبش بزرگی می،دانست، که در آينده اين اثر يگانهدرستی میکسی که ب. نجات دھد

  . فکری و فرھنگی مردم ايران بر پا کند

 سال را با ھمۀ احساسم پذيرفتم، ٢٣ در بارۀ ضرورت نجات کتاب در آن روز، من منطق و استدالل منزوی

تر مھم.  سال بر من بود، يا شنيدن سخنان صميمانه و پاکدالنۀ او٢٣آن که بدانم اين پذيرش در اثر تأثير محتوای کتاب بی

م و پادرميانی کنم تا کردم، دست به کار شوبايد خالف دستور صريح سازمانی که در آن خدمت میاز ھمه اين که من می

  . سال علی دشتی و علينقی منزوی را از توقيف و معدوم شدن نجات دھم٢٣بتوانم کتاب 

رسم انديشم، به اين نتيجه می ھا میامروزه با گذشت ساليان دراز، وقتی به آن لحظات پر از نگرانی و دلواپسی

 سال بودم، کتابی که در ٢٣تأثر از محتوای کتاب  منزوی و ھم مۀکه در آن روز، من ھم تحت تأثير سخنان صميمان

  .ناخودآگاه من اثر گذاشته بود

 سال اگر چه بيانگر افکار ٢٣و آن اين که کتاب ! دريغ است که اين مبحث را بدون ذکر اين نکته به پايان ببرم

-ثر فرھنگی او به شمار میترين اھای روشنگرانۀ زنده ياد علی دشتی و به نظر بسياری از صاحبنظران، مھمو انديشه

انصافی و به دور از فضيلت فرھنگی است که تالش و فداکاری دکترعلينقی منزوی در چاپ و  بی اما، از ديده من،. رود

  .ارسال آن به ايران، در آن روزھای آسيب پذير، ناديده گرفته شود

 سال چقدر بوده؟ اگر چه به ٢٣کتاب دانم که نقش دکتر منزوی در تدوين و تنظيم و آرايش و ويرايش  من نمی

که علينقی منزوی نيز مانند علی دشتی در عراق متولد  دانيمنظرم اين قسمت، اھميت چندانی ھم ندارد، ولی اين را می

ھر دو نيز به زبان علمی و ادبی عرب و به . جا گذرانده بودشده، تحصيالت خود را در حال و ھوای محيط مذھبی آن
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تاره يادمان ھم باشد که علينقی منزوی، خالف .  کامل داشتندۀاحاديث و روايات و غيره آشنائی و احاطتاريخ اسالم، 

ھا و تلمذ در نزد بزرگان عالم شيعه، قدمی فراتر گذاشته و در علی دشتی، عالوه بر دانش دينی و مذھبی رايج، در حوزه

انده بود و از نظر علمی و آکادميک نيز شخصيتی صاحب نام نيز دکترای اين دو رشته را به پايان رس» الھيات و فلسفه«

  . آمدبه شمار می

 گذاشته یھای گوناگون فرھنگ ايران و اسالم تحقيق کرده، تأليفات بسيار ارزنده ای از خود به جااو، در زمينه

نزوی را در تھيه و تدوين آن که نقش دکتر مبا اين ھمه و بی. که ھر يک از آن آثار در رديف بھترين آثار تحقيقی است

 سال در نظر بگيريم، زحمات او را برای چاپ و ارسالش به ايران، در شرايط سخت پيش آمده به نحوی بود ٢٣کتاب 

  :که بايد گفت

رسيد و ما صاحب چنين گنجينۀ گرانبھائی  سال بدون حضور و کمک دکتر علينقی منزوی به سامان نمی٢٣کتاب 

  .شديمنمی

که بنا به گفتۀ آقای جواد وھاب زاده، دوست علی دشتی که بخشی از سخنانش در اين نوشته به خصوص اين 

  .  سال چاپ شده بود، نه ھمۀ کتاب٢٣آمده، در فصلنامۀ کاوۀ مونيخ دکتر محمد عاصمی، فقط بخش پايانی کتاب 

***  

به او قول دادم که فردا به باری، در آن روز تحت تأثير سخنان صميمانه و منطق ميھن دوستانۀ دکتر منزوی، 

ای که گرفتارش مجلس اعالی شيعيان و به ديدار آقای موسی صدر بروم تا شايد با کمک ايشان، اين کتاب را از مخمصه

   .اند، بيرون بياوريمکرده

 فردای آن روز به مجلس اعالی شيعيان لبنان و به ديدار آقای موسی صدر رفتم و ماجرای آقای علينقی منزوی 

-کتابی را ھم که با خود برده بودم، در اختيارشان قرار دادم تا ببينند که ھيچ بی.  سال را، برايشان شرح دادم٢٣ کتاب و

  .احترامی به پيغمبر اسالم نشده است و برای حل و فصل موضوع آن، از ايشان چاره انديشی کردم

دھای ايرانی به مجلس مراجعه کرده و ای از آخونعده. از ماجرای اين کتاب خبر دارم: آقای صدر گفتند

 تحويل کتاب آقای علينقی منزوی را که در بارۀ پيغمبر اسالم نوشته و به چاپ رسانده است، بگيريم و جلواند که خواسته

 اند،شما که اين آخوندھای بيکاره را که از عراق به لبنان آمده: نگذاريم که اين کتاب به ايران فرستاده شود، و افزودند

شدند که ما ھم انداختند و مدعی میکرديم، ھمين فردا داد و فرياد به راه میاگر ما در اين مورد اقدامی نمی! شناسيدمی

  . ايمدر چاپ اين کتاب دست داشتيم و در ممانعت از خروج آن از لبنان کوتاھی کرده

توان کرد تا بشود اين کتاب را که ھيچ ھا، به نظر شما، چکار میبا ھمۀ اين: با تأئيد نظر آقای صدر، پرسيدم

  .ضديتی با اسالم و پيغمبر اسالم ندارد، سالم به ايران فرستاد؟

- ای مبنی بر توقيف اين کتاب به خاطر بیمجلس اعالی شيعيان، نامه: آقای صدر پس از دقايقی تأمل گفتند

ما از وزارت کشور لبنان . رستاده استحرمتی احتمالی به ساحت پيغمبر اسالم نوشته و به وزارت کشور لبنان ف

در اين مرحله تنھا . ھا، در اختيار خود بگيرندن تکليف آنييھا را تا طی مراحل قانونی و تع ايم که اين کتابخواسته

توان انجام داد، اين است که در فاصلۀ رسيدن نامۀ مجلس اعالی شيعيان به وزارت کشور لبنان و طی کاری که می

ً آن که به يقين ده پانزده روزی طول خواھد کشيد، شما پا در ميانی کنيد و شخصا از صاحب چاپخانه مراحل اداری

ھا را  منزوی ھم در اسرع وقت آن. ھا را مطابق قراردادی که با آقای منزوی داشته، تحويل ايشان بدھد بخواھيد که کتاب

 به چاپخانه، اين کتاب در چاپخانه و در کشور لبنان ھا در آن صورت با رسيدن حکم توقيف کتاب. از لبنان خارج کند

  .وجود نخواھد داشت که توقيف شود
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ًبه نظر من، حتما خود شما با صاحب چاپخانه صحبت کنيد : ًآقای صدر با اظھار تأسف، مجددا تأکيد کردند که

ب را به آخوندھای ايرانی داده، چون، به باور من، خود او خبر چاپ کتا! ھا اشکال تراشی کند که مبادا در تحويل کتاب

  ؟!جا به چاپ رسيده استھا از کجا خبر داشتند که چنين کتابی در آن وگرنه آن

در ديداری که ھمان روز با آقای منزوی . اش تشکر کردم و به سفارت بازگشتماز آقای صدر به خاطر راھنمائی

تواند در ِسفانه آقای صدر به دليل موقعيتی که دارد، نمیأ مت :و گفتم.  با آقای صدر را شرح دادمصحبتمداشتم، ماجرای 

اما با اطالعاتی که در مورد مراحل اجرائی درخواست مجلس اعالی شيعيان به . ًاين امر، مستقيما دخالت و کمک کند

  . ھا جلوگيری کرد توان اقداماتی انجام داد که از معدوم شدن کتابوزارت کشور لبنان دادند، می

ھای حمل و نقل لبنانی، ببينيد کدام يک از  بايد انجام شود، اين است که ھمين حاال با مراجعه به شرکتکاری که 

ھا از  ًتواند بار شما را از لبنان به ايران حمل کند؟ با مشخص شدن آن، سريعا قرار داد حمل کتابھا زودتر می آن

ھا را  انه صحبت خواھم کرد تا ايشان را قانع کنم که کتابفردا صبح ھم من با صاحب چاپخ. چاپخانه به ايران را ببنديد

بعد ھم قرار گذاشتيم . ھای آخوندھا که ھيچ رسميت قانونی ندارد، به شما تحويل دھد بدون در نظر گرفتن حرف و حديث

به او خبر که فردا آقای منزوی پيش از رفتن به چاپخانه با من تماس بگيرد که من نتيجۀ صحبتم با صاحب چاپخانه را 

  . دھم

ن زدم و موضوع کتاب آقای منزوی را مطرح و مدتی در مورد چاپ آن و ولفيفردا صبح به صاحب چاپخانه ت

صاحب چاپخانه پس از مدتی طفره رفتن، در نھايت به اين شرط پذيرفت .  کردمصحبتموضوعاتی که پيش آمده، با او 

رف دولت لبنان و مجلس اعالی شيعيان مشکلی برای او ايجاد شد، ھا را به آقای منزوی تحويل دھد، که اگر از ط کتاب

  . ًمن شخصا دخالت کنم و مشکل او را برطرف سازم

ًبه آقای دکتر منزوی موافقت صاحب چاپخانه را خبر دادم و از ايشان خواستم سريعا به چاپخانه برود و تا 

نزوی ھم با شرکتی که آن روز کاميونی عازم ايران خوشبختانه دکتر م. ھا را تحويل بگيرد طرف پشيمان نشده کتاب

  .داشت، صحبت کرده و پذيرفته بودند که بار ايشان را که چندان بزرگ و سنگين ھم نبود، به ايران ببرند

کند، که شرح ھای لفظی فراوانی که با صاحب چاپخانه پيدا میرود و با جدال آقای دکتر منزوی به چاپخانه می

  . فرستد و روز بعد با خيال راحت به ديدار من آمدگيرد و ھمان روز به ايران میھا را تحويل می  کتابآن طوالنی است،

ام کرد و  سال را ھديه٢٣دکتر علينقی منزوی در آن ديدار ضمن تشکر فراوان از من، چند نسخه از کتاب 

ز اين که من پای سفارت و شخص شما را به او ا. در دفتر چاپخانه، بگو و مگوی شديدی با صاحب چاپخانه داشتم: گفت

کرد که فردا آخوندھای ايرانی ھا را ھم مشکالتی عنوان می دليل عدم تحويل کتاب. ميان کشيده بودم، عصبانی بود

  . برايش ايجاد خواھند کرد

وارد اين اگر شما . اين کتاب به ھمت و ياری شما از توقيف و معدوم شدن نجات پيدا کرد: گفتدکتر منزوی می

شدند، آقای سفير با اختالفاتی که با آقای شديد و اگر آخوندھا بعد از آقای موسی صدر، متوسل به سفارت میقضيه نمی

  ! شدصدر داشتند، معلوم نيست، سرنوشت اين کتاب به کجا کشيده می

تا روزی ھم که . ردممن آن روز و روزھای بعد، ھرگز به اھميت کاری که برای دکتر منزوی کرده بودم، پی نب

دانستم که در آن روزی که به ديدار آقای   به وقوع پيوست و حکومت اسالمی آخوندھا برسر کار آمد، نمی١٣۵٧انقالب 

 سال را از نابود شدن نجات دھم، بعد ھم تعھدھائي که برای قانع کردن ٢٣موسی صدر رفته بودم که با کمک او کتاب 

ھا به دکتر منزوی داده بودم، چه کار بزرگی کرده بودم؛ و اگر من در آن روزھا در  صاحب چاپخانه برای تحويل کتاب

  !کردو چه سرنوشتی پيدا می! آمدمعلوم نبود که بر سر اين کتاب چه می  سال دخالت نکرده بودم، ٢٣کار کتاب 
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ام و چه لکتم کرده و خروجم از کشور بود که متوجه شدم چه خدمت بزرگی به مم١٣۵٧ پس از انقالب اسالمی 

چرا که اين کتاب، زير بنای فکری جنبش فرھنگی عظيمی . امقدم ارزشمندی برای بيداری و آگاھی مردم ميھنم برداشته

الدين شفا، دکتر کورش  حرکتی که بزرگان بسياری مانند، دکتر شجاع.»حرکت روشنگری عصر جديد ايران«نام  شد به

- سال علی دشتی را گرفتند و با افروختن چراغ٢٣ھا فرزانۀ ديگر، دنبالۀ کتاب آريامنش، دکتر مسعود انصاری و صد

نھضتی که در طول تاريخ ھزار و چھار صد . ھای روشنگر بيشتر، نھضت عظيم بيداری ايرانيان را به راه انداختند

  . توان پيدا کردسالۀ اسالم نظيرش را در ھيچ زمان و در ھيچ يک از کشورھای اسالمی نمی

کتابی که نه نويسندۀ آن، نه کسی که آن را به چاپ رساند و نه آن کسی که با ! کايتی است، بس عجيبح

حضورش در اين عرصه مانع معدوم شدن کتاب شد، نمی دانستند که چه کار بزرگ و چه خدمت مھمی به فرھنگ 

ِبردن اين کتاب بودند، کسانی که پس از ھائی ھم که در بيروت به دنبال توقيف و از بين  آن. اندکشور خود انجام داده

گشتند، بازجويانی که در زندان، علی دشتی و علينقی منزوی را شکنجه به دنبال يافتن نويسندۀ کتاب می١٣۵٧انقالب 

 سال را در تيراژ بسيار وسيعی چاپ و در ٢٣دادند، و حتی آنانی که پس از پيروزی انقالب به سرعت کتاب می

ھای ايرانيان خواھد گذاشت،  کردند، ھيچ يک از ميزان تأثيری که اين کتاب بر افکار و انديشهسرتاسر ايران پخش

مثال خمينی و  سال، چگونه بيخ و بن مکتب و مسلکی را که ا٢٣دانست که اين سالح برنده و نمی. آگاه نبود

  .پرد او منادی آن بودند، به تيشه خواھد زد و به باد خواھد سۀآخوندھای دار و دست

کرد، کسی بود که در آن روز به يادماندنی، در دفتر من در بينی را میدرستی اين پيشبتنھا کسی که ! شايد

کوشيد، مرا برای پيشگيری از معدوم شدن اين کتاب با سفارت بيروت، روبه رويم، نشسته بود و با ھمۀ وجودش می

برای نجات اين کتاب به خواھش و تمنا نشسته بود، و آن کسی که با ھمۀ پير سالی، مانند کودکی . خود ھمراه سازد

  ! شخص کسی نبود، مگر زنده ياد دکتر علينقی منزوی، فرزانۀ يگانۀ سرزمين ما که يادش گرامی باد

ھای فرھنگی و اجتماعی و حتی سياسی دنيا پيدا ھا و دگرگونی سال را در ھيچ يک از انقالب٢٣نظير کتاب 

کند و نکته  و اندی سال، يک ملت بزرگ را از يک غفلت تاريخی ديرگاھش با خبر می١۴٠٠پس از کتابی که . کنيمنمی

ھای بسيار دور به عنوان واقعيت به گوش پدرانش تا به امروز به گوش خود  ھای تاريخی را که از زمان به نکته دروغ

  .سازدخوانند، بر مال میاو می

ھای متمادی، گروھی با ھمۀ توانشان کوشيده بودند که از بر مال ن سال، حاوی حقايقی است که قر٢٣کتاب 

  . ھا به مردم ايران جلوگيری کنند شدن آن

اند، دانش ھای ديگر روزگار اين است که، کسانی ھم که باعث برمال شدن اين حقايق شدهو از شگفتی

ھای روحانی زاده شده و تعليم و خانوادهکسانی که در . ھای دينی بودندھا و حوزهھا، مدرسهخانهآموختگان مکتب

  . تربيت ديده و خود روزگاری روحانی بودند

علی دشتی و علينقی منزوی که به اختصار شرح حال آنان داده شد، ھر دو آخوند و آخوند زاده و تحصيالتشان 

پايه آخوندھا خبر از بیکس به قدر خود  در اين مورد خاص گفتنی است که ھيچ. ھای آخوندی طی شده بودھم در حوزه

خواھند وارد جامعۀ روحانيت يک دين و يک زيرا، جماعتی که می. اساس بودن مبانی دين و مذھبشان ندارندو بی

برند که به آن جاست که پی به محتوای نھادھائی میھا به مطالعه بپردازند، و آن مذھب بشوند، ناچارند که در بارۀ آن

فھمند که نھاد درستی میبکنند، جو می و ک، کسانی که با تأمل و تعقل در آئين خود جستشبی. تعلق اعتقادی دارند

ھا به خاطر سودجوئی و منفعت شخصی سکوت  اما اکثر آن. ھائی ھمراه است ھا و نيرنگ مورد اعتقادشان با چه دروغ
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دارند و ی که دست از سود شخصی بر مینمايند، مگر افراد معدود ھا پرھيز می کنند و از برمال کردن واقعيت اختيار می

  . زنند دست به افشاگری می

*  

زيرا اثرات شگفت انگيز اين . جا به پايان  رسيد، اما قصۀ آن ھمچنان ادامه دارد سال در اين٢٣سرگذشت کتاب 

ھای تاريخی سکوت بردن به ريشهھائی که با نگرانی به دنبال پی کتاب در ميان ايرانيان اھل نظر و صاحبان انديشه و آن

قدر زياد است که مطرح کردنشان  آن تفاوتی ايرانيان در حوادثی که مربوط به سرنوشت خود و کشورشان ھستند،و بی

  : گذريمکنيم و میجا تنھا به چند نکته اشاره و بسنده میبا اين حال، در اين. در اين نوشته مقدور نيست

 سال، به خصوص بعد از انقالب اسالمی، با ٢٣از انتشار کتاب  بخش بزرگی از فرزانگان ايرانی، پس -١

خواندن اين کتاب، به دنبال مطالعۀ آثار فرزانگان ديگر ايرانی در بارۀ دين اسالم و مذھب شيعه کشيده شدند و دست به 

  . نظيرندھا در نوع خود بی نگارش و انتشار آثاری زدند که بعضی از آن

 سال و در پی ٢٣ اين است که آثاری که در طی چھار دھه پس از انتشار کتاب  موضوع حائز اھميت ديگر،-٢

ھا نوشته و منتشر شده، به مراتب بيشتر از حجم کل آثاری است که در طول آن، وقوع انقالب اسالمی، توسط ايرانی

  .  سال گذشته در نقد و تجزيه و تحليل اسالم نوشته شده است١۴٠٠

گونه رقم سرنوشتم اين! گوئيا. تم و نقشی که در انتشار اين کتاب برعھده داشتم موضوع بعدی خود من ھس- ٣

دھد، درست در زمانی که ای که در بيروت رخ میحادثه. خورده است که من ھم در اين حادثۀ استثنائی حضور پيدا کنم

کردم که روز و که باور نمیدر زمانی . شود  سال کشيده ٢٣من ھم در بيروت بودم و الجرم، پايم به ماجرای کتاب 

 گردد و مرا ھم به مسيری ئیھا روزگاری، اين کتاب که يکی از نخستين خوانندگان آن بودم، زير بنای افکار و انديشه

کاروان روشنگری عصر جديد ايران بپيوندم و  ھای ديگر، به بکشاند که دست به قلم ببرم و تحت تأثير اين کتاب و کتاب

  .که به گفتۀ بسياری از صاحبنظران، در ادبيات ايران، تازگی داردھائی بنويسم  کتاب

گردم به گفتۀ زنده ياد دکترعلينقی منزوی که غروب روزی در سفارت ايران در بيروت، رو به روی من  بر می

مطمئن باشيد، نه تنھا از اين کار خود پشيمان « :  سال خطاب به من می گفت٢٣نشسته بود و برای نجات کتاب 

ايد، به خود خواھيد ميھنان خود کردهخواھيد شد، بلکه روز و روزگاری از اين خدمتی که برای آگاھی و بيداری ھمن

  .»ايد، افتخار خواھيد کردباليد و به کاری که انجام داده

اء  سال از توقيف و معدوم شدن آن، نقش کليدی ايف٢٣پيش در نجات يافتن کتاب  من امروز، از اين که چند دھۀ 

  : دانمدرستی میبچرا که . کنمام، افتخار میبالم و به کاری که انجام دادهام، به خود میکرده

 ھمۀ زحمات زنده يادان علی دشتی و علينقی   اگر من اين کتاب را سالم از چاپخانه بيرون نکشيده بودم،-

  .... ماند و فاخری محروم میرفت و فرھنگ و ادبيات ايران نيز از داشتن چنين کتاب منزوی به ھدر می

  

  ھوشنگ معين زاده- ١٣٩۶ ]ثور[پاريس ارديبھشت

 ١٢١به نقل از ره آورد شماره 

  


