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یادداشت سردبیر :یکی از دو پروندۀ اختصاصی
تجدد و مدرنتیۀ ایرانی در این شماره از آرمان به زنده
نام علی دشتی از پیشتازان آزادیخواهی و تجدد در
ایران می پردازد .ایدۀ بنیادگذار فصلنامۀ آرمان ،دکتر
ساموئل دیان برای پرداختن به علی دشتی بر این
اساس استوار بود که شناخت موشکافانۀ شخصیت
هایی که در ساختن خودآگاهی مدرن ایرانیان سهم
داشته اند ،گسست نسل های جوانتر از واقعیت های
تاریخی را کاهش می دهد .از این ایده به گرمی
استقبال شد و مجموعۀ حاضر به همت محققان ارجمند ،چشم اندازهایی از زندگی و مبارزۀ علی دشتی را فراهم
آورد .سپاس ویژه داریم از همکاری صمیمانۀ محمدحسین ابن یوسف که سال ها در زمینۀ تاریخ و میراث فکری
علی دشتی تحقیق کرده ،مجموعۀ مقاله های "شفق سرخ" را اخیرا منتشر ساخته و همواره با نوشته های خود به
غنای آرمان افزوده است.

« کسی نمی داند شخصیت سیاسی دشتی این قدرت قلم را پدیدار ساخته ،یا قدرت قلم وی ،این
شخصیت و وقار را به سیمای سیاسی او بخشیده است؟»
(لطفعلی صورتگر)
علی دشتی که در فروردین  ۳۱( ۱۲۷۳مارس  ۱۸۹۴میالدی) در کربال در خانواده ای روحانی و اصالتاً از خطه ی
دشتی و دشتستان به دنیا آمده بود ،پس از پایان آموزش های ابتدایی در مکتب خانه های قدیمی کربال در مدارس
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علمیه ی این شهر و نجف در محضر بزرگان نامداری نظیر حاج سید حسین فشارکی و حاج شیخ عبدالکریم حائری
یزدی به تحصیل پرداخت.
در اوایل جنگ جهانی اول ،گسترش و شدت گیری فعالیت های نظامی انگلیس در بین النهرین در گستره ی
امپراتوری عثمانی ،به دلیل حمایت آن دولت از آلمان در جنگ ،بسیاری از ایرانیان مقیم آن دیار را به فکر
بازگشت به سرزمین اجدادی خود انداخت .تصمیم دشتی ،طلبه ی جوان ،بازگشت به ایران به همراه پدر و
برادرانش و حرکت آنها به بوشهر در پاییز سال ۱۹۱۶( ۱۲۹۵م ).مخصوصاً به خاطر نقش پر رنگی که داماد خانواده
ی ایشان شیخ محمد حسین مجاهد برازجانی ،رهبر مذهبی قیام جنوب در امرداد ( ۱۲۹۴اوت ۱۹۱۵م ).علیه نیروهای
 ۵۰۰۰نفری اشغالگر بریتانیا ایفا کرده بود ،کامالً منطقی به نظر می رسد.
طبق گزارش های متعدد ،قحطی ،آنفلونزای اسپانیایی ،حصبه ،وبا ،خناق (دیفتری) ،تیفوس و جمع آوری و خرید
محصوالت کشاورزی ایران از سوی انگلیسی ها و عمال آنها که عمدتاً به منظور تامین آذوقه ی مورد نیاز ارتش
بریتانیا در منطقه ،بدون استفاده از بخش بزرگی از ناوگان کشتیرانی آن کشور برای حمل این محصوالت،
مخصوصاً در واپسین سال جنگ جهانی اول ،موجب نایاب شدن و گرانی فراوان نیازمندی های خوراکی و سرانجام
قحطی بزرگ در سراسر کشور و ایجاد بزرگترین فاجعه ی انسانی در تاریخ سرزمینمان گردید و میلیون ها نفر از
سکنه ی کشور را به کام مرگ فرو برد.
البته از بخت بد بسیاری از توانمندان حریص و خودخواه و حتی پادشاه کشور ،احمد شاه ،نیز با احتکار طوالنی
مایحتاج عمومی به امید دریافت قیمت های گزاف ،نقش پر رنگی در ایجاد شرایط مرگبار یاد شده ایفا می کردند.
عالوه بر این در اوج گرفتاری ها و مش کالتی که وجود داشت ،دولت انگلیس ،تنها از پرداخت درآمد سهم ایران از
تولیدات نفت کشور سر باز زد ،بلکه با ادعای آسیب لوله های نفت ،از ایران خواستار خسارت نیز شد.
کشتار ،غارت و به آتش کشیدن فروشگاه ها و تجاوز به زنان از سوی نظامیان روسیه و عثمانی در مناطق شمالی
کشور نیز بُعد دیگری به دشواری های ایران افزوده بود.
دشتی جوان پس از بازگشت به ایران و دیدار خانواده در مناطق دشتی ،دشتستان و تنگستان خود را مصمم به رفتن
به تهران و به گفته ی خودش« :پیدا کردن شغلی در عدلیه (دادگستری) و معارف (فرهنگ)» کرده لیکن مقاومت
ایال ت و عشایر و از آن میان قشقایی ها در رویارویی با «پلیس جنوب» انگلیس ،راه ها را بسیار ناامن کرده بود و
امکان سفر وی به تهران از طریق شیراز و اصفهان به مدت دو سال از بازگشت او به ایران تا پایان جنگ جهانی اول
و توقف کامل درگیری ها در منطقه ،در پاییز  ،۱۲۹۷وجود نداشت.
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نخستین نوشته های چاپ شده دشتی در یکی از روزنامه های شیراز حاوی جنبه های خیرخواهانه ی اجتماعی و
روشنفکری دینی بوده است .با این همه ،اظهار نظرها و سخنان نه چندان متعارف او پس از چند ماه اقامت در شیراز
حساسیت هایی را در میان علمای محافظه کار این شهر برمی انگیزد و با تکرار این روش از سوی دشتی حتی در
فاروق ،در نزدیکی مرودشت فارس و ملک شخصی شیخ علی محمد معروف به حاج آقای شیرازی ،وکیل شیراز
در مجلس شورای ملی ،که برای دور نگاه داشتن او از این شهر انتخاب شده بود و عکس العمل شدیدتر محافظه
کاران ،سرانجام وی در اواخر بهار  ۱۲۹۹به ناچار روانه ی اصفهان می شود.
پس از حدود دو ماه اقامت دشتی در اصفهان ،خبر امضای قراردادی بین وثوق الدوله ،نخست وزیر ایران ،با «سر
پرسی کاکس» ،نماینده ی وزارت امور خارجه ی بریتانیا ،که به «قرارداد  »۱۹۱۹مشهور است در روزنامه های
«رعد» و «ایران» که ناشر افکار دولت بود و مقاله های سید ضیاءالدین طباطبایی ،سرپرست روزنامه ی رعد در
توجیه ،تعریف و تفسیر قرارداد انتشار پیدا می کند .دشتی که به قول خودش« :دریافت این خبر در تابستان  ۱۲۹۸در
اصفهان چون تازیانه ای غرور ملی مرا نشانه گرفت» را بر آن می دارد تا دو مقاله ی تند در مخالفت با این پیمان
استعماری و منافی استقالل سیاسی کشور با انگلستان بنویسد .و این در شرایطی بود که انقالب بلشویکی ،روسیه را
دچار آشفتگی کرده بود و با فروپاشی امپراتوری عثمانی در دوران جنگ جهانی اول نیز انگلستان نفوذ گسترده تر،
روزا فزون و بالمنارعی در ایران به دست آورده بود .نگارش این دو مقاله به روشنی و وضوح نشان دهنده ی گردش
قلم توانای دشتی به سوی مباحث سیاسی است.
آثار رنگارنگ ،کم نظیر و شاخص دشتی همراه با نوآوری های او در زمینه های اجتماعی ،سیاسی ،ادبی و عرفانی
و حضور فعال این شخصیت برجسته در غالب این زمینه ها در درازای بیش از  ۶۰سال کوشش بدون وقفه ،از اواخر
دوران قاجار تا پس از انقالب  ۱۳۵۷نشانگر توانایی های قابل مالحظه اش در درک زیبایی شناسی و کالم فاخر،
آراسته و سرشار از موسیقی وی یادآور «خطوط منحنی» و بیانگر جهان بینی و تسلط دشتی به ادب پارسی و عرب و
آشنایی به زبان فرانسه و در زمینه های یاد شده است .با این همه ،در میان آثار مکتوب این نویسنده ی توانا اعم از
داستان های کوتاه ،ترجمه ها ،مطالبی در باب خرافه ستیزی ،نوشته های ادبی ،عرفانی و سیاسی ،آثار سیاسی او هم
از نظر تنوع و تعداد و هم از نظر گستره ی زمانی خلق آن آثار کامال شاخص و معرف روحیه ی روشنگر و نقّادش
از آغاز کوشش های سیاسی تا چند هفته قبل از پیوستن او به تاریخ در دی ماه  ۱۳۶۰بود.
مخالفت دشتی به «قرارداد  »۱۹۱۹در اصفهان با توزیع شب نامه ها ادامه پیدا می کند و سرانجام این بار به دلیل
سیاسی باعث رانده شدن وی از محل اقامتش می شود و او پس از اقامتی نسبتاً کوتاه در قم در مهر  ۱۲۹۸هنگام
عزیمت به تهران مورد استقبال گرم گروهی از شاهزادگان منورالفکر قاجار قرار می گیرد.
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چند ماه بعد ،دشتی در تهران نیز با تشویق و نظارت سید حسن مدرس ،متنفذترین روحانی در مجلس شورای ملی و
با همکاری هم اندیشانی نظیر فرخی یزدی ،عبدالحسین هژیر و شیخ حسین تهرانی به نگارش و پخش شب نامه های
هشدار دهنده و مقاالت تند علیه قرارداد ادامه می دهد و به این دالیل برای بازجویی به تأمینات (اداره ی آگاهی)
جلب می شود .کشف پیش نویس همین شب نامه ها در میان اثاثیه ی دشتی از سوی ماموران منجر به بازپرسی،
بازداشت ،حبس انفرادی ده روزه در زندان آن اداره و سرانجام دستور دولت به بازگرداندن او به عتبات در اواخر
بهار  ۱۲۹۹می شود و دشتی ناچار قسمت عمده ای از نخستین بخش این سفر اجباری دشوار به قزوین را با پای پیاده
می پیماید.
کوشش آزادی خواهان قزوین حتی با سقوط دولت وثوق الدوله در درازای سه هفته اقامت استعالجی دشتی در
سربازخانه ی این شهر نتوانست به آزادی وی بینجامد و دومین بخش از سفرش تا همدان با گاری پست انجام می
گیرد .اما اقامت یک هفتگ ی دشتی در سربازخانه ی همدان به آزادی خواهان آن خطه فرصتی می دهد تا با همت و
پشتکار فراوان مانع از تبعید او به خارج از کشور شوند و در عوض قرار می شود که محل تبعید او به کرمانشاه تغییر
پیدا کند.
دشتی در دوران پنج ماهه ی تبعید در کرمانشاه «یادداشت ها پراکنده» را قلمی می کند و با سقوط دولت مشیرالدوله
در آبان  ۱۲۹۹خودسرانه محل تبعیدش را ترک می کند و به تهران بازمی گردد و بدین دلیل مجدداً دستگیر و برای
دومین بار در محل موج سوار در جلیل آباد (شمال امیر آباد) زندانی می شود تا طبق قرار اولیه در دولت وثوق
الدوله به ع تبات تبعید شود ،لیکن پس از یک هفته با وساطت فرزند سید محمد طباطبایی سنگلجی ،از سران جنبش
مشروطه ،آزادی خود را بازمی یابد.
دشتی روشنفکر و پیشرو بدون درنگ متقاضی امتیاز انتشار روزنامه ای به نام «قرن بیستم» می شود و از نو به نوشتن
مقاله هایی در موضع گیری های سیاسی و انقالبی خود در روزنامه های تهران می پردازد ،لیکن با توجه به شرایط
دگرگون زمان تا کودتای سوم اسفند  ،۱۲۹۹موفق به دریافت امتیاز نمی شود.
با وقوع کودتا ،دشتی به نظمیه (شهربانی) جلب شده و به مدت پنجاه و پنج روز در «محبس شماره ی  »۲در
بازداشت به سر می برد .سپس از آن جا به «باغ سردار اعتماد» منتقل شده و تا یک روز پس از سپری شدن دولت سه
ماهه ی سید ضیاءالدین طباطبایی ،برای بار سوم از نعمت آزادی محروم می شود.
یادداشت های تند و انتقادی دشتی درباره ی این دوره از بازداشت وی براین پایه و اساس فکری که« :محبس روح
را می فشرد ،فکر را می شکند ،عقل را خفه می کند و مناعت و عزت نفس آدمی را فرو می اندازد» عالوه بر جنبه
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های ادبی و هنری ساده و روان اثر ،یکی از نخستین تصویرهای دقیق از زندان و زندان سیاسی در نثر فارسی است
که حدوداً یک سال پس از نگارش به صورت پاورقی با عنوان «ایام محبس» در  ۱۵شماره ی نخستین روزنامه ی
«شفق سرخ» که خود بنیان گذار و مدیر آن بود و سپس در سال  ،۱۳۰۱با چند نوشته ی سیاسی دیگر دشتی در این
زمینه به عنوان نخستین کتاب او منتشر می شود .به نوشته ی دکتر لطفعلی صورتگر استاد ادب پارسی« :با نشر ایام
محبس دشتی مکتبی نو در جهان نثر فارسی گشوده شد و به راستی باید گفت که او پدر نثر نوین فارسی است».
دشتی چندی پس از آزادی از زندان سردبیری روزنامه ی «ستاره ایران» را که نخستین نشریه ی ملی در مبارزه با
سیاست انگلیس در ایران بود و توسط میرزا حسن خان صبا (کمال السلطان) اداره می شد ،پذیرا شد و به چاپ و
پخش اندیشه های خود ادامه داد .با این همه ،پس از گذشت سه ماه ،تنبیه بدنی صبا در قزاق خانه به فرمان و در
حضور سردار سپه و به قولی به دست او در تابستان  ،۱۳۰۰دشتی را به شدت افسرده می کند و از ادامه ی کار امتناع
می ورزد.
چند ماه بعد ،در  ۱۱اسفند  ،۱۳۰۰شیخ علی دشتی  ۲۷ساله با همکاری انگشت شماری از دوستان هم سن و سال
خود و مخصوصاً تشویق و یاری غالمرضا رشید یاسمی که در زمان تبعید در کرمانشاه با او آشنا شده بود ،به انتشار
روزنامه ی «شفق سرخ» با ساختاری سیاسی ،انتقادی ،اجتماعی و ادبی ،با هدف« :تولید انقالب افکار ،تهییج روح و
بیداری جامعه» می پردازد .این نشریه که به سرعت مورد توجه خوانندگان قرار می گیرد ،نزدیک به چهار سال
نخست ،هفته ای سه بار در روزهای یکشنبه ،سه شنبه و پنجشنبه انتشار می یابد و بعدها به صورت روزانه در
روزهای کاری هفته به دست عالقه مندان می رسید و در کوتاه زمان محل مناسبی برای ارایه ،چاپ و پخش افکار
گروهی از روشنفکران و معرفی شایسته ای از اندیشه های انقالبی دشتی به محافل سیاسی ،اجتماعی و ادبی ایران
می شود .و باز به نوشته ی دکتر لطفعلی صورتگر در روزنامه ی وزین «پارس» شیراز« :در سال هایی که قلم تند سیر
دشتی صفحات شفق سرخ را با نقشی سحرآفرین رنگ آمیزی می کرد و مانند نقاشی چیره دست سیمای اندیشه
های خود را به آینه ی صفحات آن ترسیم می ساخت ،سرآمد نویسندگان بود و چنان شیرین و دلپذیر می نوشت
که ایرج میرزا از قول الهه ی عشق می گوید:
گاه قلـم در کف دشتی نهـم
بر قلمش روی بهشتی دهم
مقاله های سیاسی او چون برق می درخشید و چون رعد و طوفان می خروشید .با یک مقاله دولتی را ساقط کرده،
کابینه ای را برمی گماشت».
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از راست به چپ :ابراهیم خواجه نوری ،سعید نفیسی ،علی دشتی و نصراهلل فلسفی
انتشار «شفق سرخ» علی رغم توقیف های متعدد از سوی دولت با ترفندهای دشتی به چاپ و پخش روزنامه زیر نام
های «عصر انقالب» و یا «عهد انقالب» عمدتاً با همکاری افرادی نظیر :عبدالحسین احمدی بختیاری ،فرج اله
بهرامی ،یحیی ریحان ،محمد سعیدی ،سید فخرالدین شادمان ،لطفعلی صورتگر ،مجتبی طباطبایی ،محمد عرفان،
رضا میرزاده عشقی ،بدیع الزمان فروزانفر ،میرزا آقا خان فریاد ،نصراله فلسفی ،محمد مسعود ،سعید نفیسی و رضا
هنری در سطوح و در زمان های متفاوت با پایمردی وی ادامه پیدا کرد.
دشتی که یکی از نامی ترین «بازیگران عصر طالئی» منتخب ابراهیم خواجه نوری بود حتی پس از ورود به مجلس
شورای ملی به نمایندگی از مردم بوشهر در دوره ی ششم در سال  ،۱۳۰۵مدیریت و نظارت کامل روزنامه را رها
نکرد ،اما در سال  ۱۳۰۹دل آزرده از تغییر روش رضاشاه ،سانسور جراید و عملکرد روزنامه نگاران متملق و
خودخواه ،مدیریت روزنامه را به طور کامل به یداهلل مایل تویسرکانی واگذار کرد و تنها عنوان صاحب امتیاز نشریه
را برای خود نگاه داشت.
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«شفق سرخ» تا فروردین  ۱۳۱۴که دشتی به خاطر عدم مبالغه در تعریف از رضاشاه در اجالس کنفرانس بین
المجالس در استانبول مورد غضب ملوکانه قرار گرفت ،با تمام شدن مصونیت سیاسی در پایان دوره ی نهم مجلس
شورای ملی و پشت سر گذاشتن مجموعاً چهار دوره ی وکالت ،برای چهارمین بار زندانی شد ،سرانجام پس از ۱۳
سال انتشار ،برای همیشه توقیف شد.
دشتی این بار چند ماهی در زندان قصر بود و سپس به علت بیماری به بیمارستان نجمیه منتقل شد و پس از مرخصی
از بیمارستان  ۵ماه هم در خانه ی خود تحت نظر قرار داشت .نوشته های دشتی در این دوران ،سال ها بعد به همت
ربیع مشفق همدانی با برنام «تحت نظر» تنظیم شد و به ضمیمه ی «ایام محبس» ،نخستین کتاب دشتی ،چاپ و پخش
شد.
در دوره ی دوازدهم مجلس شورای ملی که در اواخر آن وقایع شهریور  ۱۳۲۰رخ داد و رضاشاه مجبور به استعفا و
خروج از ایران شد ،دشتی به مجلس بازگشت و تا پایان دوره ی چهاردهم از کارگزاران عمده و سخنوران نامی این
نهاد قانون گذاری بود .وی در  ۳۰اردیبهشت  ،۱۳۲۵پس از مجموعاً  ۷دوره ی وکالت در خانه ی ملت به دستور
احمد قوام (قوام السلطنه) ،نخست وزیر و برادر وثوق الدوله ،به جرم «تحریک علیه دولت» برای پنجمین بار
بازداشت شد.
نطق های پرحرارت دشتی در اوایل دهه ی  ۱۳۲۰یادآور سر مقاله های آتشین وی در روزنامه ی «شفق سرخ» است
که سال ها پیش از آن تاریخ نگاشته بود و بدون تردید با ربع قرن حضور موثر وی در مطبوعات و مجلس شورای
ملی و نقش مهم و راهبردی او در تحوالت سیاسی ایران در دوران پر مخاطره ی اشغال کشور از سوی نیروهای
بیگانه با پختگی بیشتری ایراد شده اند.
دشتی در مقدمه ای کوتاه ولی گویا بر جامع ترین نوشته های سیاسی خود که اکثراً در اوایل این دوران  ۱۷ماهه ی
بازداشت و حبس خانگی تا سقوط دولت قوام السلطنه و کسب آزادی یادداشت کرده است ،چنین می نگارد:
«دوشنبه  ۶خرداد ماه  – »۱۳۲۵امروز روز هشتم است که بر حسب دستور آقای احمد قوام
نخست وزیر ایران در شهربانی توقیف هستم .عصر دوشنبه  ۳۰اردیبهشت چند نفر از شهربانی به
خانهام آمده ،مرا به این جا – یکی از اتاق های عمارت شهربانی ،طبقه سوم (اتاق آقای شمیم
رئیس نگارشات شهربانی) – آوردهاند.
در این چند روز دائماً دور نمای چهار سال و نیم «دموکراسی خودمان» در مقابل مخیله ام مصوّر
می شود که یکی از آثار آن اینست که نخست وزیر حکومت دموکراسی به خیال این که
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اشخاصی با او موافق نیستند و این اشخاص ممکن است مؤثر باشند ،آن ها را توقیف می کند .دو
سه اتاق آن طرف تر آقای سید ضیاءالدین (که او دو ماه قبل توقیف شده است) ساکن است.
قدری دورتر و در این طبقه آقای آقا میرزا کریم خان رشتی که قریب یک ماه است ساکن
شهربانی و دو اتاق نزدیک تر آقای جمال امامی و آقای ساالر سعید سنندجی.
چیزی که به خیالم رسید ،اینست که از اوقات این جا استفاده کرده و به راستی به عقب برگشته
دورۀ این دموکراسی چهار سال و نیم را مشاهده کنیم .بد نیست به حساب خود رسیدگی کرده و
الاقل نزد خود و وجدان خود حساب خود را جمع و تفریق کنیم.
متأسفانه م ن عادت به یادداشت کردن ندارم و اال شاید این یادداشت ها خیلی مفید واقع می شد.
سابقاً خیال می کردم به واسطهۀ این که انسان امنیت ندارد و خانهۀ شخص در این گونه حکومت
های استبدادی مأمون و مصون نیست ،مردم حوادث و مالحظات خود را مثل یادداشت نویسان
فرنگ ثبت نمی کنند ،چه این یادداشت ها وقتی مفید خواهد بود که بدون پروا نگاشته شود ،ولی
بعداً در دورهۀ دموکراسی که حاصل این نعمت امنیتی بود ،نیز قلم روی کاغذ نگذاشتم و منشاء آن
جز تنبلی چیز دیگری نیست .بنابراین منتظر نباشید که مثل یادداشت های سیاسیون فرنگ ،یک
چیز منظم و یک رشته مطالبی به ترتیب حوادث خواهید یافت ،خیر .من فقط شبحی که در خاطره
ام مانده است این جا ثبت می کنم .مالحظات اجتماعی و سیاسی خود را می نویسم و تا اندازهای
که بتوانم می خواهم به افکار عامه ،بازمانده حساب خود را پس دهم و در دست زدن بدین کار
یک چیز را می توانم به خوانندگان خود نه تنها وعده بلکه اطمینان بدهم و آن اینست که مطلقاً
چیزی برخالف واقع ننویسم و تابع اغراض و احساسات آنی نشده و چنانچه رویه زندگانیم بوده
است ،بدون انحراف از جادهۀ انصاف و بدون این که سیاست و قصد و غرضی خاص – جز بیان
حقیقت و رسیدگی به حساب سیاسی خود – خامه ام را به حرکت آورده باشد ،می نویسم.
و چون در شروع به نگارش این خاطرات مدیون قوام السلطنه هستم ،زیرا اگر مرا توقیف نفرموده
بودند – آن هم بعد از صادر کردن یک اطالعیه که پر از رجز خوانی و توهین به حکومتهای
سلف و طالیی دورۀ چهارده و اشاره به عملیات «ارتجاعی بعضی از وکال که برای سقوط کابینهۀ
ایشان» نموده بودند – و تلخی این دموکراسی را بیش از پیش به ذائقه ام آشنا نمی فرمودند ،باز
تنبلی و بی اعتنایی به حوادث و خستگی از زندگانی سیاسی ،نمی گذاشت که دست به قلم ببرم –
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چنان که در این چهار سال و نیم حکومت دموکراسی در مسائل سیاسی یک سطر ننوشته ام – به
این دالیل اجازه می دهند که این یادداشت ها را به اسم ایشان افتتاح و به ایشان تقدیم کنم.
ع .دشتی

علی دشتی و ساالر سعید سنندجی
واپسین بخش این یادداشت ها در آغاز دوران سفارت دشتی در مصر در پایان سال  ۱۳۲۷نگاشته شده و از بخت
نیک ،حدود یک سال پیش با اهتمام نگارنده و یاری دوست فاضل و ارجمندم آقای مهندس مجید میرزا جهانبانی
در تنظیم و ویراستاری یادداشت ها و نظارت ،ویراستاری نهایی و افزودن آگاهی های ارزشمندی درباره ی دیگر
آثار مکتوب دشتی ،خاله زاده ی عز یز و فرزانه ام آقای دکتر مهدی ماحوزی ،استاد ادب فارسی ،که از دیرباز بیش
از هر کسی در تنظیم ،چاپ و پخش آثار گرانبهای دشتی کوشا بوده اند زیر عنوان« :دور نمای چهار سال و نیم
دعوی دموکراسی! شهریور  -۱۳۲۰اسفند  »۱۳۲۴از سوی «نگاه معاصر» در تهران چاپ و پخش شد.
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ن ویسنده ،مترجم ،تاریخ نگار و پژوهشگر پر کار و توانا ،آقای کاوه بیات ،در مقاله ای زیر عنوان« :سیری در
خاطرات علی دشتی» در شماره های ( ۱-۳فروردین -خرداد « )۱۴۰۰جهان کتاب» نقد شایسته و منصفانه ای براثر
یاد شده نگاشته اند که بدون تردید مورد توجه عالقه مندان آثار دشتی خواهد بود.
با تیره شدن روابط ایران و مصر که به دنبال جدایی شاه و نخستین همسرش فوزیه ،خواهر ملک فاروق ،پادشاه
مصر ،رخ داد و خودداری آن کشور از برگرداندن جواهراتی که به هنگام دفن موقت پیکر رضاشاه در دست مصر
مانده بود و از آن میان شمشیر مرصعی که در مراسم یاد شده در پیشاپیش کالبد رضاشاه حرکت داده شده بود و
تصمیم شاه پس از رسمی شدن طالق در ایران در سال  ۱۳۲۷به باز گرداندن جسد پدر ،برای جبران رنجش ملک
فاروق ،دشتی که به زبان عربی آشنایی تمام داشت و از شخصیت های بزرگ و سرشناس ادبی و سیاسی کشور به
شمار می رف ت به عنوان سفیر کبیر ایران در مصر برگزیده شده و با برگزاری مراسم بدرقه ای رسمی با حضور
سفیران کشورهای عربی در ایران و شخصیت های دیگر به قاهره اعزام می شود.
در این مراسم صادق سرمد ،شاعر به نام معاصر ،چکامه ای را که به این مناسبت و با این پیام سروده بود بر می
خواند که:
سفیـر کشور جـم شد به مصر دشتی دانا
که تا به ملک عزیزان ،برد پیام عزیزی
یادداشت های سیاسی دشتی در زمان سفارت او در مصر از آذر  ۱۳۲۷تا اسفند  ۱۳۲۹همراه با یادداشت های
مشابهی که از دوران سفارت وی در لبنان از آبان  ۱۳۴۱تا آذر  ۱۳۴۲به جای مانده ،در حال حاضر از سوی دکتر
مهدی ماحوزی در دست تنظیم می باشد و امید است در آینده ای نه چندان دور در دسترس عالقه مندان قرار گیرد.
دشتی پس از ترور رزم آرا در کابینه ی کوتاه مدت حسین عالء وزیر مشاور شد و در سال  ۱۳۳۲به مجلس سنا،
باالترین نهاد قانون گذاری و نوبنیاد کشور ،راه پیدا کرد و تا انقالب  ،۱۳۵۷به مدت  25سال سناتور بود.
در سال  ، ۱۳۵۵پس از سال ها درخواست های مکرر و فشار دربار ،از دشتی کتابی با عنوان «پنجاه و پنج» ،در شرح
حوادث پنجاه و پنج سالی که از کودتای  ۱۲۹۹تا آن زمان گذشته بود و خود او از نزدیک شاهد و ناظر و گاه حتی
ایفا کننده ی نقش هایی بوده است ،چاپ و پخش شد که عکس العمل های فراوانی را از سوی گروه های مختلف
و از آن میان جناح چپ و حتی سلطنت طلبان برانگیخت .و اتفاقاً دو سال پیش که نگارنده نخستین بخش از «گزیده
ای از مقاله های شفق سرخ علی دشتی» ،را چاپ و پخش کرده بودم ،نسخه ای از آن را برای دکتر صدرالدین
الهی ،گزارش نویس به نام که از بانیان گفت و گوهای مطبوعاتی بزرگان ادب و سیاست به سبک نوین بود،
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فرستادم .چندی بعد ایشان تلفنی پس از اظهار مهر فراوان و سپاسگزاری از ارسال کتاب اظهار داشتند که آخرین
مصاحبه ای را که قبل از ترک کشور انجام داده بودند با دشتی و به دنبال انتشار کتاب «پنجاه و پنج» بوده است.
دشتی در سال های نخست پس از انقالب نیز برای بار ششم و هفتم هر بار برای چندین هفته به زندان افتاد و پس از
رهایی از آخرین بازداشت تا چند هفته پیش از درگذشتش در  ۲۶دی ماه  ،۱۳۶۰واپسین یادداشت های سیاسی
خود را با برنام «عوامل سقوط» که حاوی شرح حوادث مهم دوران سلطنت محمد رضا شاه بود بر جای گذاشت که
بعدها به همت و کوشش دکتر مهدی ماحوزی چاپ و پخش شد .و راستی را که به گفته ی استاد سخن سعدی:

این شور که در سر است ما را
وقتــی بــرود کــه ســر نباشــد

محمد حسین ابن یوسف
۱۵خرداد ۱۴۰۱
مک لین ،ایالت ویرجینیا

17

شماره ۲۰

آرمان

کتاب « ۲۳سال دورۀ پیغمبری محمد بن عبداهلل» را – که در سالهای بعد از انقالب با عنوان کوتاه « ۲۳سال» بیشتر
شناخته شده – برای نخستین بار در سال  ۱۳۵۵در کتابخانۀ پدرم دیدم و خواندم .کتاب جلدی سفید داشت بدون نام
نویسنده و حروف آن عر بی بود .بعدها دریافتم در بیروت حروفچینی و چاپ شده بود .یکی دو سال بعد و در آغاز
پیروزی انقالب اسالمی عده ای این کتاب را در تهران و نیز در واشنگتن و پاریس از روی نسخۀ چاپ بیروت تکثیر
کردند و فروختند .این بار بعضی از چاپها نام «علینقی منزوی» کتاب شناس برجسته معاصر و استاد دانشمند دانشگاه
تهران را به عنوان مؤلف بر روی جلد داشت .منزوی را به همین اتهام گرفتند و مدتها در زندان جمهوری اسالمی
بود .بعدها روشن شد مرحوم منزوی هنگامی که در بیروت اقامت داشته ،مباشرت چاپ این کتاب را برعهده گرفته
و این اتهام از آن جهت بر او وارد شده بود که وی کتاب «درسهایی از قرآن» اثر گلدزیهر دانشمند آلمانی را به
فارسی برگردانده و منتشر کرده بود .چند نفری هم در این جا و آنجا مدعی می شدند که نویسندۀ کتاب آنها
هستند.
در همان اوان انقالب ،علی دشتی را هم به همین دلیل بازداشت کردند .دشتی (متولد  – ۱۲۷۶درگذشت )۱۳۶۰
هنگام بازداشت متجاوز از  ۸۰سال داشت .علی دشتی اندک مدتی پس از آزادی از زندان درگذشت .روایتهایی
که از چگونگی بازداشت و نگهداری او در زندان وجود دارد ،بسیار تکان دهنده است ولی نقل آن در چارچوب
این مقاله نمی گنجد.
بعد از درگذشت دشتی ،ابتدا دکتر محمد عاصمی مدیر و ناشر مجلۀ کاوه در مونیخ که نخستین ناشر « ۲۳سال» بود،
در یادداشتی در مجلۀ کاوه تصریح کرد که:
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«دشتی در سال  ۱۳۵۲در سفری که به مونیخ کرد ،از من خواست که با او مالقات کنم .در این دیدار
کتابی را به من داد که سه روزه مطالعه کنم و نظرم را نسبت به آن به ایشان بگویم ...کتاب ...را بیست و
چهار ساعته خواندم و از پیشداوریهای خود نسبت به دشتی شرمنده شدم».
عاصمی که بار نخست به اکراه و اصرار دوستی به دیدار دشتی رفته بود ،این بار با اشتیاق به دیدار او می شتابد و
اجازه می گیرد کتاب را در کاوه مونیخ منتشر کند به شرط آن که نام نویسنده را مخفی نگاه دارد .عاصمی تا
درگذشت دشتی بر این قول خود استوار می ماند.
مدتی بعد در سال  ۱۹۹۴نسخۀ انگلیسی این کتاب با عنوان 23 Years Study of the Prophetic Career
 of Mohammadتوسط انتشارات مزدا  Mazda Publishersبه ترجمۀ اف .آر .سی .بگلی F. R. C.
 Bagleyمنتشر شد .مترجم تصریح کرده که کتاب را از علی دشتی گرفته و با نظارت نویسنده ترجمۀ آن را تکمیل
کرده و قرارشان این بوده که قبل از درگذشت دشتی انتشار نیابد.

1

به این ترتیب مشخص و روشن است که کتاب « ۲۳سال» به طور قطع و یقین اثر علی دشتی است ،چه هم نخستین
ناشر آن و هم مترجم آن به زبان انگلیسی به این امر تصریح کرده اند؛ اگرچه یکی دو نفر با کپی برداری های ناقص
یا کامل و ترجمه های ناقص و ابتر از این کتاب آن را با نام خودشان پیوند زده اند .این نوشته به یکی از این
دستنویسهای جعلی می پردازد.
***
بیست سالی پیش از این در کتابخانۀ یکی از دوستان به دستنوشته ای برخوردم که در صفحۀ «الف» آن آمده بود:
«بحثی دربارۀ اسالم ،تابلویی از شخصیت حضرت محمد ،دورنمای روشنی از صدر اسالم ،نوشته دکتر علی اکبر
مهتدی امریکا واشنگتن آناندل شهریور یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی مطابق سپتامبر سال  ۱۹۷۳میالدی».
این دستنوشته با تغییرات اندکی عیناً از روی همان کتاب « ۲۳سال» دستنویس شده ،با این تفاوت که نسخه نویس
آیات قرآن را به آخر کتاب برده و زیر عنوان آورده است:
« این فهرست که در ده صفحه تنظیم شده فهرست آیات قرآن است در صفحات کتاب» (صفحات  ۱۷۹تا
 ۱۸۸دستنوشتۀ مهتدی)

 - ۱بیست و چند سال پیش شرحی دربارۀ این کتاب را در یادداشتی در مجلۀ «علم و جامعه» چاپ واشنگتن به مدیریت
دکتر ناصر طهماسبی نقل کرده ام ،که االن در دسترسم نیست.
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عکس صفحۀ اول دستنویس جعلی

قصد این نوشته نه بررسی و نقد محتوای کتاب ،بلکه نشان دادن ابعاد تقلبی است که توسط علی اکبر مهتدی و غوغا
خلعتبری نویسندۀ مقدمۀ این دستنویس صورت گرفته است.
در آغاز این دستنوشته عکسی از علی اکبر مهتدی وجود دارد با مقدمه ای به قلم «دکتر غوغا خلعتبری رئیس انجمن
بین المللی دانشوران ایران – واشنگتن» و ناشر هفته نامۀ ایران اکسپرس که هزینۀ آنها از طریق سفارت ایران تأمین
می شد .این مقدمه خطاب به «مدیر و سردبیر محترم روزنامۀ ایران تریبیون» است با عنوان «پاسخی به شایعات دربارۀ
مؤلف کتاب دورنمای صدر اسالم پروفسور دکتر مهتدی در تعقیب ناشر کتاب مشهور به  ۲۳سال مقاله روزنامه
ایران تریبیون چاپ لوس انجلس شمارۀ .»۲۰۰
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در این مقدمۀ بدون تاریخ می خوانیم:
در سال  ۱۳۵۱اطالعیه ای از سوی دفتر مطبوعاتی سفارت ایران در واشنگتن انتشار یافت مبنی بر
اینکه کتاب مهمی دربارۀ دورنمای صدر اسالم و زندگی حضرت محمد از جانب دکتر علی
اکبر مهتدی د انشمند ایرانی و استاد زبان و فلسفه در دانشگاههای ویرجینیا به رشتۀ تحریر
درآمده و بزودی چاپ و انتشار خواهد یافت.
این جانب که تألیفات عدیدۀ دکتر مهتدی از جمله ترجمۀ فارسی روح القوانین منتسکیو ،تاریخ
عظمت و انحطاط روم ،عقل و سرنوشت ،تاریخ حکمت سیاسی و غیره را خوانده بودم از
دانشمند محترم تقاضای دریافت نسخه ای از آن کتاب را به صورت فتوکپی نمودم و پس از
مطالعۀ دقیق اثر مزبور به اهمیت و عظمت کتاب و زحمات بیدریغ مؤلف پی بردم و در مقام
مصاحبه با دانشمند مذکور برای پخش در رادیو صدای فرهنگ ایران که با همت اینجانب در
واشنگتن فعالیت داشت برآمدم.
به قرار معلوم ایشان نگارش کتاب را در سال  ۵۲خاتمه داده و در سال  ۱۳۵۳طی یکی از
سفرهای خود به ایران این کتاب را با یکی دیگر از نوشته های خود به نام ترشحات اندیشه به
قصد چاپ به ایران می برند و طبق معمول برای اخذ اجازۀ چاپ ،آن کتب را به دفتر کتابخانۀ
ملی ارائه می کنند .کتابخانۀ ملی ضمن صدور اجازۀ چاپ ترشحات اندیشه ،انتشار کتاب
دورنمای صدر اسالم را موکول به کسب اجازه از مقامات امنیتی(!) می نماید .بنیاد پهلوی که
شاخۀ فرهنگی آن دست به کار انتشار کتاب ترشحات اندیشه می شود ،پس از اطالع از وجود
کتاب دورنمای صدر اسالم  ،از نویسنده آن تقاضای کسب امتیاز چاپ آن را می کند .دکتر
مهتدی فتوکپی نسخۀ خطی کتاب را تسلیم دفتر بنیاد پهلوی نموده و تذکر می دهد هر گاه
تغییراتی در اصل کتاب داده نشود ،بنیاد مجاز خواهد بود آن را چاپ و منتشر کند و منافع
حاصله از فروش آن را برای دانشجویان بی بضاعت مقیم امریکا و کمک به بیماران ایرانی این
منطقه اختصاص دهد.
کتاب مزبور سپس در اختیار یک هیأت سه نفری قرار میگیرد که یک نفر از آنان مرحوم علی
دشتی و دو تن دیگر احتماالً یک استاد اسالم شناسی در دانشگاه تهران و دکتر علینقی منزوی
بوده اند .در این هنگام دکتر مهتدی به علت بیماری همسرشان به امریکا بازگشته و به بنیاد اطالع
می دهد که تا بازگشت مجدد ایشان به ایران از چاپ کتاب خودداری نمایند تا به هنگام چاپ،
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شخصاً به تصحیح نوشته خود برآید .در واشنگتن ،نسخۀ دیگری از این کتاب که مؤلف شخصاً
با خط نستعلیق زیبائی برشتۀ تحریر درآورده بود به کتابخانۀ کنگرۀ امریکا اهدا می شود و چون
به خاطر مراقبت از همسر بیمار ،نویسنده نمی تواند مجدداً به ایران بازگردد ،طی نامه ای به بنیاد
تقاضای اعاده کتاب را کرده اظهار می دارد اصراری در انتشار کتاب خود در ایران ندارد.
پس از چند سال در زمان ماههای اول انقالب ایران ،این کتاب با تغییراتی در متن و اضافه کردن
آیات عربی و حذف مقدمۀ بسیار مفصل و نیز حذف جدول گستردۀ آیات قرآن به فارسی در
پایان کتاب و همچنین صفحاتی دربارۀ منابع مطالب کتاب بدون ذکر نام مؤلف تحت عنوان
بیست و سه سال در خارج از ایران انتشار می یابد و با قیمت غیرمعقولی به فروش می رسد.
اخیراً مطلع شدم که مؤلف در مقام شکایت به دادگاههای امریکا برآمده ،ولی وکالی ایشان اظهار
داشته اند چون ناشر کتاب مشخص نیست و بدون اسم چاپ شده هرگونه اقدام قانونی بالاثر خواهد
بود.

با ذکر مطالب فوق ،نوشتۀ بیست و سه سال از کتاب دورنمای صدر اسالم و تاریخ زندگانی حضرت
محمد با تغییر و اضافه و کسر ،تحریف شده و نویسندۀ حقیقی این کتاب دکتر علی اکبر مهتدی است.
امیدوارم شخص آقای دکتر مهتدی نیز به نوبۀ خود توضیحات الزم در این مورد را به خوانندگان
محترم آن روزنامه بدهند».
از این که آیا خود علی اکبر مهتدی «توضیحات الزم» در این باره را برای خوانندگان نشریۀ ایران تریبیون ارائه
کرده بوده اند یا نه خبری ندارم ،اما آنچه آقای غوغا خلعتبری دربارۀ این کتاب نوشته اند یکسره نادرست و دروغ
است:
 – ۱تا جایی که می دانم سفارت ایران در واشنگتن هرگز «دفتر مطبوعاتی» نداشت ،بلکه در آن سالها یک
وابسته مطبوعاتی داشت به نام علی اکبر طباطبائی ،که سالی بعد از پیروزی انقالب توسط جمهوری اسالمی در
بتسدا – مریلند ترور شد .به عالوه وظیفۀ وابستۀ مطبوعاتی سفارت در آن سالها منحصر بود به تماس با مطبوعات
محلی در امریکا (مثالً واشنگتن پست یا نیویورک تایمز و )...و انتقال منویات سفارت یا دولت ایران به آنها و
احتماالً اظهارنظر دربارۀ مطالب انتقادی که در آن مطبوعات درباره خشونتهای دولتی در ایران منتشر می شد .مطمئناً
صدور اعالمیه دربارۀ کتابی که « به رشتۀ تحریر درآمده و بزودی چاپ و انتشار خواهد یافت» بخشی از وظیفۀ
وابسته مطبوعاتی ایران در واشنگتن یا در هیچ یک از دیگر سفارتخانه های ایران در سراسر جهان نبوده است.
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 -۲در ضمن می دانیم که هم آقای مهتدی و هم آقای خلعتبری در آن سالها تماس نزدیکی با سفارت داشته اند و
البد می باید نسخه ای از چنین اعالمیه ای را می داشتند و در کنار ادعای خود چاپ می کردند – .از آقای علی
اکبر مهتدی به عنوان «دانشمند ایرانی و استاد زبان و فلسفه در دانشگاههای ویرجینیا» یاد شده .در ویرجینیا در آن
سالها متجاوز از  ۵۰دانشگاه و کالج وجود داشت که قاعدتاً آقای مهتدی نمی توانسته در تمام این دانشگاهها و
کالج ها تدریس بنمایند ،و چون محل اقامت ایشان در منطقه متروپولیتن واشنگتن بود ،بنده از دانشگاهها و
کالجهای این منطقه پرس و جو کردم .ایشان هرگز جزو کادر معلمین یا استادان این مدارس نبوده اند .به عالوه
اصالً این ادعا که کسی در «دانشگاههای» یک کشور یا ایالت استاد باشد ،نشان دهندۀ عدم آشنایی گوینده و
نویسنده با نظام دانشگاهی است!
 – ۳خلعتبری می نویسد مهتدی کتاب را در سال  ۱۳۵۱به اتمام رسانده و در سال  ۱۳۵۳آن را به ایران برده و
به کتابخانه ملی داده و شاخه فرهنگی بنیاد پهلوی خواهان انتشار آن شده و هیأتی سه نفر از علی دشتی و علینقی
منزوی و «یک استاد اسالم شناسی در دانشگاه تهران» مسئول رسیدگی به آن شده اند! و در ضمن نسخه ای از کتاب
هم به کتابخانۀ کنگره «اهداء شده» .
در همین بند چند غلط و تناقض فاحش وجود دارد.
الف  -کتابی را که نویسنده مدعی است در سال  ۱۳۵۳به ایران برده ،در سال  ۱۳۵۱و  ۱۳۵۲در مجلۀ کاوه در
مونیخ چاپ شده بود .آیا آقای مهتدی از روی مجلۀ کاوه دستنوشته ای تهیه کرده و با خود به ایران برده بوده
است؟
ب  -علینقی منزوی در سال  ۱۳۵۴بعد از سالها تبعید به ایران بازگشت و طبیعتاً نمی توانست در حالی که به
دلیل مخالفت با رژیم شاه در تبعید بسر می برد ،عضو هیأت بررسی «شاخۀ فرهنگی» بنیاد پهلوی هم باشد!
پ  -در ضمن بنیاد پهلوی دارای «شاخۀ فرهنگی» نبود .شاید منظور ایشان «بنگاه ترجمه و نشر کتاب» باشد که
در آن سالها از حمایت دربار پهلوی برخوردار بود.
ت  -در آن سالها مجوز انتشار کتاب را دایرۀ ممیزی (سانسور) صادر می کرد نه مقامات امنیتی.
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ث  -در فهرست آنالین کتابخانۀ کنگره خبری از وجود چنین دستنوشته ای نیست .اگرچه بود و نبود آن در
این فهرست اهمیتی ندارد.
ج  -خلعتبری مدعی است به جز علی دشتی و علینقی منزوی استاد اسالم شناسی دیگری هم به متن دستنوشته
مهتدی در بنیاد پهلوی دسترسی داشته ولی نام از کسی نبرده .چرا؟
چ – خلعتبری ظاهراً به نقل از مهتدی به علی دشتی تهمت سرقت ادبی می زند ،در حالی که تمام مدارک و
شواهد گواه است که خود ایشان دست به انتحال زده و اثری از علی دشتی را به نام خودشان منتشر کرده اند.
ح – نوشته است که مهتدی دست به شکایت هم زده و به دادگاههای امریکا مراجعه کرده ولی هیچ سند و
مدرکی در این باره منتشر نکرده است .در آن سالها هنرمندی که برای گذران زندگی یک بقالی را در حومۀ
واشنگتن اداره می کرد ،این کتاب را چاپ کرده و می فروخت .احتماالً آقای مهتدی با این ادعا قصد داشته
در درآمد آن بقال از این کتاب شریک شود! ی ادآوری می کنم که آقای مهتدی همین دستنویس کپی شده را
به تعدادی از اشخاص ،بسته به موقعیت مالی آنها ،به قیمتهای مختلف فروخته است!
***

در همین دستنوشته ضمن شرح حال علی اکبر مهتدی به فهرستی از کتابهای او اشاره که ترجمۀ روح القوانین
منتسکیو در صدر آن قرار دارد .شواهدی و قرائنی وجود دارد که این کتاب را هم شخص دیگری ترجمه کرده و
آقای مهتدی با پرداخت پول آن را به نام خود منتشر کرده:
آلبرت برناردی از روزنامه نگاران و مترجمان پیشکسوت ایرانی در کتاب «دیدار با ذبیح اهلل منصوری» نوشتۀ
اسماعیل جمشیدی (انتشارات آرین کار ،تهران ،چاپ دوم )۱۳۶۹ ،دربارۀ توافق علی اکبر مهتدی و ذبیح اهلل
منصوری برای ترجمۀ کتاب روح القوانین از فرانسه به فارسی و انتشارآن به نام مهتدی ،خطاب به اسماعیل
جمشیدی چنین نوشته است:
« ...آن مرحوم ]ذبیح اهلل منصوری[ بر اثر نیاز مالی و در قبال اخذ دستمزد اقدام به ترجمۀ کتابهایی نموده که به نام
دیگران منتشر شده است .در کتاب سرکار ضمن نقل مصاحبه با مرحوم منصوری از قول ایشان نوشته شده که به
مالحظات اخالقی مایل نیستند نام این اشخاص را به میان بیاورند .من کتابی از این نوع ترجمه ها را سراغ دارم که
خود آن مرحوم با تأ سف برای من نقل کرده است و این کتاب (روح القوانین) منتسکیو می باشد که به نام آقای
علی اکبر مهتدی منتشر شده است .ترجمۀ این کتاب که یکی از کتب معروف و مشکل حقوقی است کار دشواری
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26

شماره ۲۰

آرمان

بود و مرحوم منصوری برای من تعریف کرد که بدواً آقای محمد علی فروغی که به زبان فرانسه
تسلط کامل داشت شروع به ترجمۀ آن نمود ولی به علت دشواری مطالب نتوانست آن را ادامه
دهد.
بعد خود آن مرحوم ]ذبیح اهلل منصوری[ این کتاب را ترجمه کرد و به مبلغ دو هزار تومان به
علی اکبر مهتدی فروخت و قرار طرفین بر این بود که هزار تومان آن را نقداً و بقیه را در ده
قسط پرداخت گردد و به قول منصوری وی فقط قسمت اول را دریافت کرد و طرف از پرداخت
بقیه خودداری نمود .با این که صحت و سقم ا ین ادعا به عهدۀ خود آن مرحوم است ولی از
شخصی مانند علی اکبر مهتدی که سالهای  ۱۳۲۵و  ۱۳۲۶با وی در روزنامه «داریا» همقلم بودم
و در آن زمان تظاهر به مخالفت با رژیم سلطنتی می کرد و مقاالتی دربارۀ لزوم تجدید نظر در
قانون اساسی می نوشت و سپس بعد از سوء قصد علیه شاه در بهمن  ۱۳۲۷دادستان دادگاههای
فرمانداری نظامی گردید و در سالهای بعد معاون رزم آرا شد ....به هیچ وجه نباید تعجب کرد
که چنین معامله ای را با ذبیح اهلل منصوری انجام داده باشد( .صفحات )۲۶۰-۲۵۹
اگر این موضوع درست باشد که روح القوانین منتسکیو که چند دهه کتاب مرجع آشنایی حقوقدانان و تحصیلکرده
های دانشکده های حقوق ایران با حقوق غرب بوده ،ترجمۀ ذبیح اهلل منصوری است ،خود موضوعی است که باید
در چگونگی فهم ایرانیان از غرب مورد توجه و تحقیق قرار گیرد.
***
در همین دستنوشته« ،شرح حال مختصری» هم از علی اکبر مهتدی به قلم مورخ الدوله سپهر آمده که از اقوام سببی
علی اکبر مهتدی است.
مورخ الدوله سپهر نوشته است علی اکبر مهتدی در  ۱۳۲۴قمری (= ۱۲۸۵شمسی) متولد شده «در اوان زندگی در
سن  ۲۴سالگی (= ۱۳۰۹شمسی) ازدواج کرده است با سالله ]ای[ از دودمان قدیمی و معتبر تهران نواده مرحوم
لسان الملک سپهر «مؤلف ناسخ التواریخ» بانو توراندخت سپهر .همسر شاعر و نویسنده از بانوان تحصیل کرده و
فاضلی است که در رشد فکری همسر خویش نقش برجسته ای داشته است ...و در پایان افزوده است:
«مهتدی شاعری عارف مسلک ،فیلسوفی خوش مشرب ،پیرو فلسفۀ اشراق ،نویسنده ای توانا،
حقوق دانی صاحب نظر ،سیاست پیشه ای آزادمنش ،در نویسندگی دارای سبکی ظریف و
طبعی روان و سلیس است .دوست او مرحوم دکتر شفق دربارۀ او نوشته است« ،نوشتجات
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مهتدی چون هاله ای بدور ماه در نیمه شب تابستان نورمطبوع و مالیمی دارد و روح سبک و
ظریف نویسنده را در افکار خواننده منعکس می نماید» .دوست صمیمی او مرحوم سپهبد رزم
آرا که خود از نوابغ مردان معاصر ایران و هوش بی نظیری داشت دربارۀ دوست خود مهتدی
معتقد بود که دارای نبوغ فکری است و در صمیمیت و وفاداری و دوستی کم نظیر است.
نگارنده نیز در طی پنجاه سال دوستی همیشه از او صفا و محبت ،امانت و وفاداری و صمیمت
کم نظیر دیده و او را از نوابغ زمان می داند .احمد علی سپهر ،مورخ الدوله( ».صفحۀ ز)
این مقدمه نیز مانند نوشتۀ خلعتبری تاریخ ندارد ،و دقت در تطبیق تاریخ های ارائه شده با توجه به تاریخ دستنوشته
(سپتامبر سال / ۱۹۷۳شهریور  -مهر  ،)۱۳۵۲و نیز با توجه به این که مورخ الدوله سپهر در سال  ۱۳۵۴در تهران
درگذشته ،ما را به تناقضات بیشتری راهنمایی می کند که جز اتالف وقت ثمری ندارد و از آن در می گذریم.

علی سجادی
واشینگتن دی سی،
 ۹ماه جون ۲۰۲۲
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یکی از آثار درخشان نهضت مشروطیت ایران آن بود که بسیاری
از دولتمردان و سیاستمداران بعد از مشروطیت ،عالوه بر
اشتغال در امور سیاسی ،اداری و اقتصادی مملکت در مسائل
فرهنگی ،ادبی ،هنری و اجتماعی نیز صاحبنظر بوده و از
برجستگان دنیای علم ،ادب و فرهنگ ایران به شمار میآیند.
از جمله این نامداران میتوان از :علی اکبر دهخدا ،1محمدعلی
فروغی ،2مخبرالسلطنه هدایت ،3مشیرالدوله پیرنیا ،4دکتر قاسم
غنی ،5سیدحسن تقیزاده ،6علیاصغر حکمت ،7داوود پیرنیا،8
دکتر عیسی صدیق ،9دکتر علیاکبر سیاسی ،10دکتر رضا زاده
شفق ،11ملکالشعراء بهار ،12دکتر پرویز خانلری

13

و دکتر

غالمحسین صدیقی 14یاد کرد که خدمات ارزنده ی آنها در
تحوالت اجتماعی ،فرهنگی و هنری ایران تأثیرات بسیار به جا
نهاد.
از جمله ی این نادرهمردان تأثیرگذار میتوان از« :علی دشتی» نویسنده ی نامدار و دولتمرد مشهوری یاد کرد که
عالوه بر خدمات ارزندهای که در دنیای روزنامهنگاری و قانونگذاری ایران انجام داد ،دهها جلد کتاب ارزنده
ادبی ،اجتماعی و تاریخی به شیوهای کامالً بدیع و بیسابقه تألیف کرد و خدمات درخشانش که از آغاز مورد توجه

 -۱بنیانگذار فرهنگ بزرگ دهخدا.
 -۲نویسنده و پژوهشگر نامدار ادب ایران و مترجم آثار فلسفی مغرب زمین به زبان پارسی.
 -٣نویسنده و فرزانهای که برای نخستین بار ردیفهای موسیقی ایرانی را به نت نوشت.
 -۴مؤلف مشهور تاریخ ایران باستان.
 -۵طبیب و دولتمرد مشهوری که خاطرات او از منابع موثق تاریخ ایران به شمار میآید.
 -۶از اساتید نامدار تاریخ و ادب ایران.
 -۷از فرهنگیان مشهوری که در ایجاد مدارس نوین و احداث بناهای یادبود بر آرامگاه های بسیاری از بزرگان ادب ایران
نقش واال داشت.
 -۸بنیانگذار برنامههای موسیقی گلها.
 -۹از نویسندگان و تدوینکنندگان کتب تعلیم و تربیت در ایران.
 -۱۰نویسنده بزرگ و معرفی کننده علم روانشناسی به جامعه ایران.
 -۱۱پژوهشگر و نویسنده ی نامدار تاریخ ادبیات ایران.
 -۱۲سخن سرای نامدار ،پژوهشگر و نویسنده ی «سبک شناسی» و «تاریخ مختصر احزاب سیاسی».
 -۱٣استاد زبانشناس و ناشر مجله ی معروف سخن.
 -۱۴جامعه شناس مشهور و معرفی علم جامعهشناسی به مردم ایران.
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جامعه قرار گرفت که «ایرج میرزا» در منظومه ی مشهور و ماندگار «زهره و منوچهر» ،از قول «الهه ی عشق» از وی
و دیگر ستارگان دنیای ادب و هنر ایران ،چنین یاد میکند.
وی زمین هرچه مرا بنده اند
گه رافائل گه میکل آنژ آورم

شاعر و نقاش و نویسنده اند
1

گاه هومر گه هِرودت پرورم

4

گاه کمال المک آرم پدید

روی صنایع کنم از وی سفید

گاه قلم در کف دشتی دهم

بر قلمش روی بهشتی دهم

گاه زنی همچو قمر پرورم

در دهنش تنگ شکر پرورم

تار دهم در کف درویش خان
من کُلُنِل را کُلُنِل کرده ام

2

5

6

تا بدمد بر بدن مرده جان

3

پنجۀ وی رهزنِ دل کرده ام
 .....الی آخر

دشتی عالوه بر اشتغال در کارهای سیاسی و انجام تحقیقات ادبی ،اجتماعی و تألیفات بدیع و گرانقدری که در
زمینه ی معرفی آثار شعرای نامدار ایران انجام داد ،از دوستداران و شیفتگان موسیقی ایرانی محسوب میشد و با
استاد «علی نقی وزیری» دوستی و همنشینی داشت و از نخستین فرزانگانی بود که از نوآوریهای استاد وزیری در
متحول ساختن موسیقی ایران حمایت میکرد.
در مقاله ی بسیار زیبا ،خواندنی و ماندگاری که دشتی احتماالً آنرا در دهه ی  ۱۳۰۰خورشیدی نوشته و نگارنده ی
این سطور آنرا در سال  ۱۳۲۴در کتابخانه ی فرهنگ اصفهان خواندم و اخیراً قسمتهائی از آن در سایت
کامپیوتری بی بی سی فارسی نقل شده ،دشتی از دلبستگیهای خود به هنر وزیری چنین یاد میکند:
« ...وزیری وقتی مرا تکان میدهد که کاسه ی تار را مثل عزیزی در آغوش گرفته و
پیشانی هوشمند او به سوی آن خم شده و انگشتان او مثل اطفال بیخیال بر روی دسته تار
 -۱دو تن از بزرگترین نقاشان جهان.
 -۲از برجستهترین نوازندگان تار.
 -٣منظور استاد علی نقی وزیری است که به ُکلُنِل شهرت داشت.
 -۴دو تاریخدان نامدار یونانی.
 -۵تا اوائل دهه  ۱٣۲۰خورشیدی شعر ،نقاشی ،مجسمهسازی ،موسیقی و آنچه امروز به هنر شهرت دارند ،صنعت
مینامیدند.
 -۶قمرالملوک وزیری مشهورترین خواننده ایران.

30

شماره ۲۰

آرمان

ردیف نشسته از چپ به راست :داوود پیرنیا ،مهندس رضا گنجه ای (بابا شمل) ،دشتی ،نصرهللا فلسفی ،احمد شهیدی از مدیران ارشد
روزنامه اطالعات

پشت سرهم میدوند .آن وقت از ساز وزیری همهمۀ دریا ،غرش آبشار ،زمزمۀ جویبار و
آهنگ معاشقۀ نسیم با شاخسارها به گوش شما میرسد»...
«در نخستین مضرابی که با سیمهای تار آشنا میکند ،به درجهای شکوه ،ابهت و عظمت
خواهید یافت که به منزلۀ دیباچۀ کتاب از نغمههای آینده حکایت میکند و شما را به
دمیدن صبح بشارت می دهد»...
دشتی عالوه بر تحسین و ستایش از هنر واالی تارنوازی استاد ،شیفته و شیدای ویولننوازی وی هم بود و در همین
مقاله مینویسد:
« ...وقتی آرشه ی وزیری روی سیمهای ساز میلغزد ،صدای گرم و شیرین و دلچسب تار
او را فراموش میکنید و خیال میکنید که او باید تنها ویولن بنوازد»...
دشتی نه تن ها ستایشگر هنرهای واالی وزیری بود ،چنانچه مسائل و مشکالتی برای وی یا مدرسه ی عالی موسیقی
پیش میآمد ،همواره یار و مددکار استاد بود.
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در سال  ۱۳۰۲خورشیدی هنگامی که مدرسه ی عالی موسیقی تأسیس شد ،نه تنها برخی از روشنفکران غربزده،
موسیقی ایرانی را پدیدهای حقیر ،منحط و غیرقابل اصالح می دانستند و با نظریات استاد مخالفت جدی داشتند.
بسیاری از سنتگرایان متحجّر نیز هیچ گونه بدعت ،نوآوری ،تغییر و تحولی را در موسیقی سنتی بر نمیتافتند و
میکوشیدند تا فعالیتهای این مؤسسه به شکست منتهی گردد.
در آن زمان علی دشتی روزنامه ی معتبر ،متنفّذ و پرتیراژ «شفق سرخ» را در تهران منتشر میکرد و قلم سحرآفرین و
مقاالت آتشین و تأثیرگذار وی آنچنان مورد توجه قرار میگرفت که حتی مقامات امنیتی ،انتظامی و دولتی و از آن
جمله «رضاخان سردار سپه» و دیگر عوامل دیکتاتوری آن دوره ،غالباً حرمت این روزنامه نگار را نگه داشته و به
نحوی با آن به صورت کجدار و مریز کنار میآمدند و آنچه «ایرج میرزا» در مورد روح بهشتی نوشتههای دشتی یاد
کرده ،اشاره به سرمقاالت این روزنامه است.
بارها اتفاق میافتاد که مدرسه ی وزیری مورد بیمهری و بیتوجهی قرار میگرفت لیکن هر بار با مساعدت و
همراهی دشتی مشکل به پایان می رسید .از آن جمله یکبار نام این مؤسسه از فهرست مدارس عالی حذف شد که
با تالشهای دشتی موضوع به خوبی پایان گرفت.
او تنها یار و یاور و ستایشگر هنر و هنرمندان نبود ،سالهائی که «داوود پیرنیا» برنامه ی معتبر موسیقی «گلها» را
بنیاد نهاد ،دشتی به همراهی تنی چند از ادبای خوشنویس مانند دکتر صورتگر ،مقدمههای زیبا و دلنشین برای
«گل های جاویدان» مینوشت که عمیقاً مورد توجه مردم قرار میگرفت و در موفقیتهای برنامهها تأثیر بسیار به جا
می نهاد.
«بیژن ترقی» ترانهسرای نامدار نیز در کتاب« :از پشت دیوارهای خاطره» از نخستین آشنائی خود با دشتی و
رهیمعیری و تأثیر مطلوبی که از این دیدار به دست آورده ،چنین یاد میکند:
«روزی با دوست هنرمندم «پرویز یاحقی» به منزل مرحوم «مرتضی خان محجوبی» رفته
بودیم .در آن ایام که آغاز همکاری من با پرویز بود ،او بیش از  ۱۶سال نداشت و من ۲-۳
سال از او بزرگتر بودم».
«از در که وارد شدیم عدهای از بزرگان عالم هنر و ادب و از آن جمله «علی دشتی» و
«رهی معیری» در آن محفل حضور داشتند .پرویز مرا که چند ترانه مانند «می زده شب»
ساخته بودم ،معرفی کرد».
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«جناب دشتی که به آثار رهی عالقه بسیار داشت و به اکثر برنامههای موسیقی رادیو گوش
می داد رو به پرویز کرد و گفت :ترانههای شما را ایشان میسازند؟ پرویز گفت بلی ،ایشان
بیژن ترقی است .دشتی رو کرد به من گفت بیا اینجا ببینم .هیچ به سن و سال و شکل و
شمایلت نمیآید که از این حرفهای گنده گنده بزنی! سپس دستهای خود را بلند کرد
وگفت« :میخانه به میخانه»« ،پیمانه به پیمانه »1و الی آخر و سپس پرسید پسرم چند سال
داری؟ تحصیالتت چقدر است؟ از کجا آمدهای؟ گفتم اگرچه شما تازه اشعار مرا میشنوید
ولی من سالهاست که با آثار شما آشنا هستم .من اهل تهران ،پدرم محمدعلی ترقی مدیر
انتشارات خیام است که مؤسسه او همواره کانون شعر و شاعری است و بزرگانی
چون«شهریار» و «جناب امیری فیروزکوهی» و «نیما یوشیج» و دیگران ،هر روز به آنجا
رفت و آمد دارند و من هرچه دارم از محضر آنها کسب کردهام .وی خوشحال شد و در
حالی که دستهای خود را در زانوی خود حلقه کرده بود گفت اینها ودایعی است که
آموختنی نیست .من آینده خوبی در کار ترانهسرائی تو پیشبینی می کنم»...
در نامهای که بیژن ترقی برای نگارندۀ این سطور نوشته میگوید" :از مالقات دشتی و شنیدن سخنان محبتآمیز او
چنان به وجد آمدم که برآن شدم تا توجه بیشتری به آفرینشهای خود کرده و به تدریج مقدمات تحول و تکامل
ترانهسرائی را فراهم سازم".
«دشتی» به راستی «هنر را تاج سر آفرینش» می دانست و برای موسیقی اصیل ایرانی و هنرمندان برجسته ،حرمتی واال
قائل بود .یکی از هنرمندان موسیقی برایم تعریف کرد که شبی در محفلی در تهران ،جمعی از هنرمندان و
هنردوستان و از آن جمله «علی دشتی» و «غالم حسین خان بنان» حضور داشتند .بنان از اینکه نتوانست در کارهای
اداری توفیق به دست آورد ،بسیار آزرده خاطر بود و اظهار ناراحتی می کرد و از بخت بد و اقبال شوم خود شکوه
و شکایت بسیار داشت .از شنیدن این گلهها و شکوهها ،دشتی سخت برآشفت و با تندی و عتاب بسیار گفت :مرد
حسابی تو هنری داری که هر امیر و وزیر و گردن فرازی افتخار میکند که بتواند پنج دقیقه در کنارت قرار گیرد و
از نزدیک شاهد هنر درخشانت باشد و تو از اینکه نتوانستهای رئیس سیلو و اداره ی غالت و قند و شکر بشوی،
شکایت داری؟ با این سخنان چنان جوّی بر مجلس چیره شد که برای دقایقی چند سکوت سردی همه ی فضا را
گرفت و پس از چند لحظه دشتی نیز آنجا را ترک کرد.

 -۱جمالتی از ترانه مشهور می زده شب که انتشار آن در بین جامعه ی هنردوست ،شهرت بسیار پیدا کرد.
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دور میزان چپ به راست رسول پرویزی ،رهیمعیری ،؟،؟ ،بنان ،دشتی

با شنیدن این سخنان کامالً درست و منطقی ،همه ی حضّار و بیش از همه خود بنان تحت تأثیر قرار گرفته و از آن
پس من کمترین شکوه و شکایتی از وی نشنیدم.
در گفتگوهایی که نگارنده ی این سطور در سال  ۱۳۸۰خورشیدی با «بیژن ترقی» درخصوص هنر ترانهسرائی و
ترانه س رایان موفق ایران و عوامل مؤثر در تحوالت این هنر داشتم ،وی «رهی معیری» را از موفقترین سخنسرایان
ادبیات آهنگین ایران می دانست و براین باور بود که صرف نظر از طبع روان و استعداد شگفتآور هنری رهی،
موفقیتهای او در آفرینش ترانههای ماندگار ،مرهون هم نشینی و همصحبتی با «علی دشتی» و تأثیرات مطلوبی
است که از وی کسب نمود.
اغلب آثار رهی در گذشته ،اعم از غزل ها و یا ترانههای او ،در محدوده ی عشقهای مجازی و مضامین و تعابیر
کهنه و سطحی بود و چنگی بر دل نمی زد و در یادها باقی نمیماند.
دوستی نزدیکش با «علی دشتی» و تأثیرپذیری از او درباره ی هنر ،زیبایی شناسی و صور خیال در شعر و تعابیر و
مضامین دلکش و نو موجب شد تا وی موفق به آفرینش آثار جاودانهای مانند« :من از روز ازل»« ،به کنارم بنشین»،
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«آزاده» و «کارون» گردد که همه ی آنها از آثار آهنگین برتر دوران معاصر به شمار میآیند و به گفته ی شیخ اجل
سعدی:
گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد

اکسیر عشق بر مِسم افتاد و زر شدم

آخرین مطلبی که اشاره به آن ضرورت دارد آنست که گو اینکه علی دشتی در همه ی عمر در بازار سیاست و
سیاست مداری بود ،اما قسمت اعظم زندگی او در اجتماعات هنری ،ادبی و فرهنگی و نشست و برخاست با
نویسندگان و موسیقیدانها ،شعرا و پژوهشگران صاحب نام و صاحب دل میگذشت و خود را به این گروه بسیار
نزدیک میدید ،یادش به خیر که نادرهمردی بود.
اینک سالهاست که آن همه آوای مهربانی؛ و قلمی که روح بهشتی داشت؛ و مضرابهایی که چون لغزش
دانههای مروارید بر روی صفحهای مرمرین مترنم بود؛ و ترانههائی که چون نغمات آسمانی روح آدمیان را تسخیر
میکرد؛ همه و همه به ابدیت و تاریخ پیوستهاند و به گفته ی «بهار»:
گوید چه نشینی که ســواران همه رفتند

آن گرد شتابنده که در دامن صحراست

مرتضی حسینی دهکردی
خرداد ماه ۱۴۰۱
ناکزویل ،ایالت تنسی
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با ترور ناصرالدین شاه قاجار در سال  ۱۸۹۶میالدی سلطنت نصیب
ولیعهد او مظفرالدین میرزا گردید .مظفرالدین شاه مردی رئوف و
مهربان بود و به یقین نمی توانست روش معمول و خودکامگی
سلطنت مطلق را داشته باشد .برای نمونه وقتی فرمان اعدام میرزا
رضای کرمانی قاتل پدر را برای صدور فرمان نزد او آوردند ،شاه
گفته بود من قادر نیستم فرمان مرگ کسی را امضاء کنم ،شما
خودتان هر طور صالح می دانید اقدام کنید.
در سفر فرنگ مظفرالدین شاه با حضور در مجلس ملی فرانسه در
گروه تماشاچیان و دیدار دادخواهان و پاسخ مسئولین ،شیفتۀ آن
روش شد و اعالم داشته بود که آئین «کنستیتوسیون» و داشتن قانون،
روش شایسته ای است که به یقین می تواند موجب رفاه و آزادی
مردم ایران باشد .وزیر او امین السلطان در پاسخ به نظر شاه گفته بود:
من به قدری از نظر و فرمان شاه گریزانم که اگر یکبار دیگر این
دستور را تکرار نمایند ،باید با خنجر شکم خود را پاره کنم!
بدیهی است که بسیار کسان در ایران بودند که منافع آنها با آزادی مردم سازگار نبود ،ناچار تا توانستند از حدوث
چنین پیش آمدی جلوگیری کردند و کوشیدند که سد اقدام شاه بشوند ،ولی مظفرالدین شاه به طور کامل
ایستادگی کرد که خوشبختانه با آرزو و خواست تودۀ مردم نیز هم سو بود .بدین طریق اساس برقراری حکومت
پادشاهی مشروطه برپا شد.
نکتۀ در خور توجه مخصوص این که از آغاز سلسلۀ قاجاریه ایرانی ها تماس های بیشتری با خارجی ها پیدا کردند
و جدا از امور تجاری توانستند به کشورهای اروپایی به قصد دیدار و آشنایی مسافرت نمایند .روزنامه نگارانی که
در خارج نوشته های مناسب در مورد ایران درج نمودند و مخصوصاً مسافرت ایرانیان به خارج و اعزام محصلین به
مدارس فرهنگ همه و همه موجب روشن فکری مردم گردید.
متاًسفانه مظفرالدین شاه پس از صدور فرمان مشروطیت در سال  ۱۳۴۵هجری ( ۱۹۰۶میالدی) در همان سال
درگذشت و سلطنت ،نصیب محمد علی میرزا ولیعهد او گردید .مخالفین تا توانستند ذهن شاه جدید را مشوب
کردند و تندروی جمعی از آزادی خواهان نیز باعث انحراف نظر او شد و شرایطی به وجود آمد که موجب استعفا
و اخراج شاه از ایران گردید.
36

شماره ۲۰

آرمان

پس از سلطنت محمد علی شاه که فقط دو سال دوام داشت ،احمد میرزا ولیعهد او در سن  ۱۲سالگی به پادشاهی
رسید .همۀ دست اندرکاران از همان بدو طفولیت به او توصیه کردند که او باید به صورت پادشاه حکومتی مشروطه
سلطنت کند .بدین معنا که پادشاهی مقید به انجام وظایفش در چارچوب قانون اساسی و حرف شنوی از مجلس
شورای ملی ایران باشد.
احمد شاه دقیقاً خواست آنان را اجرا کرد و می توان گفت که تنها در مدت  ۱۶سال سلطنت او ایران از روش
دمکراسی و داشتن مجلس ملی برخوردار شد.
اما به نظر می رسد که در آن  ۱۶سال که زمانی مناسب و نسبتاً طوالنی بود ،مجلس ایران اقدامات چندان موثری
انجام نداد و غالباً بزرگان همه با هم در زد و خورد و افترا زدن به یکدیگر بودند و ایام ذیقیمت را به بطالت
گذراندند.
از اقدامات مثبت باید از لغو مقررات کاپیتوالسیون در کابینۀ صمصام السلطنه یاد کرد که گام بزرگی بود.
متاًسفانه دوران سلطنت احمد شاه مصادف با بدبختی ها و نابسامانی همۀ مردم جهان شد .در سال  ۱۹۱۴میالدی
جنگ مهیبی آغاز گردید که تقریباً همۀ کشورها در مشکالت آن سهیم بودند .ایران ما مدت دو سال از نزوالت
آسمانی محروم ماند و لطماتی که به کشاورزی وارد شد و وجود دسته های قطاع الطریق که به کاروان های حمل
مواد غذایی حمله می کردند و همه چیز را به رایگان می بردند ،موجب قحطی و فقر مردم گردید.
یک نیروی انگلیسی ،در حوالی بغداد دچار حمله متقابل ترکان عثمانی شد .برای تغذیۀ سربازان صدها نظامی
انگلیس مامور شدند که به شهرها و دهات ایران بروند و هر ماده ی خوردنی را به هر قیمت که توانستند خریداری
کنند و این امر موجب دیگری برای گسترش فقر و گرسنگی بود .بنا بر باورهای موجود میلیون ها نفر از مردم فقیر
و گرسنه جان سپردند.
ناگوارتر آن که براثر انقالب بلشویکی روسیه در سال  ۱۹۱۷اوضاع ناهنجار دیگری به وجود آمد .دخالت روسیه
در سیاست مردم جهان و حمایت آنها از احزاب چپ گرای جهان و تبلیغات گستردۀ آنها با انتشار افکار آزادی
خواهی در چارچوب مرام کمونیزم همه و همه را نگران ساخته بود .در انگلستان مخالفت با روسیه و گروه بلشویک
ها شدت بیشتری داشت .به نظر فرمانروایان این طور رسیده بود که در پایان جنگ باید حلقۀ محکمی را دورادور
روسیه ایجاد کنند تا آنها نتوانند در کشورهای دیگر رسوخ کنند و راه چاره را در حکومت های فاشیستی تشخیص
داده بودند.
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کشورهای اروپائی از سه کشور مستقل در مرز اروپائی روسیه یعنی لیتوانی -لتونی و استونی تا حد امکان حمایت و
پشتیبانی نمودند.
در خاور دور دو کشور ژاپن و چین با روسیه دشمنی دیرینه داشتند و روسیه نفوذی در آن قسمت از جهان نداشت.
در دیگر مرزهای اروپا ژنرال ها و مارشال های مقتدر نظامی در سایۀ حکومت های فاشیستی به قدرت و فرمانروایی
رسیدند که اکثر آنها کامال مورد حمایت انگلستان بودند .در اروپا می توان از مارشال مانرهایم )(Mannerheim
در فنالند -پیلسودسکی ) (Pilsudskiدر لهستان -آنتونسکو ) (Antonescueدر رومانی -فرانکو در اسپانیا-
هیتلر در آلمان -موسولینی در ایتالیا و دورتر دیکتاتوری چون آتاتورک در ترکیه را نام برد .بنابراین از دید آنها تنها
نقطه ضعف ،ایران بود.
آخرین نمایندۀ شوروی و پیام آور دوستی لنین در ایران روزنامه نگاری به نام «روتش تین» بود که بسیار مورد توجه
احمد شاه قرار گرفت .روتش تین به تدریج به صورت مشاور شاه درآمد و به احمد شاه گفته بود با وجود لغو اغلب
تحمیالت قرارداد ترکمنچای ،او می تواند دولت شوروی را وادار کند که یک مادۀ مهم دیگر قرارداد یعنی
پشتیبانی از تداوم سلطنت قاجارها را مورد قبول و حمایت قرار دهد ،ولی احمد شاه نپذیرفت .بنابراین عمر سلطنت
او و آزادی مجلس شورای ملی ایران به پایان رسید و در سایۀ کودتای نظامی ایران در اسفند  ۱۲۹۹به دست میر پنج
رضاخان قدرت جدیدی در ایران به وجود آمد.
چند سال بعد احمد شاه مقیم فرانسه شد و در سال  ۱۹۳۰میالدی در تنگدستی درگذشت .خوشبختانه رضاخان میهن
خود را دوست داشت و پس از کودتا ،احمد شاه نیروی نظامی را در اختیار او گذاشت و به او لقب سردار سپه داد.
در سایۀ آزادی مطبوعات ،روزنامه ها و نویسندگان در امور سیاسی دخالت می کردند و صاحب نظر بودند .یکی از
این روزنامه نگاران علی دشتی بود.
د شتی از نویسندگان و محققین ادب فارسی ،سیاستمدار و روزنامه نویس پر خروش عصر مشروطیت است وی در
سال  ۱۲۷۲شمسی در کربال تولد یافت .پدرش شیخ عبدالحسین در کسوت روحانیت بود .علی تحصیالت خود را
از مقدمات زبان فارسی و عربی و ریاضیات در مدرسۀ حسینی عراق شروع کرد .او مخصوصا در منطق و کالم و
فلسفه مطالعات عمیق تری نمود و به یادگیری زبان خارجی هم توجه داشت.
علی دشتی هنگامی به کار سیاسی پرداخت که قرارداد ایران و انگلستان معروف به قرارداد  ۱۹۱۹میالدی از اهم
مسائل روز بود .دشتی مخالف قرارداد بود و با نوشتن مقاالت تند و ایراد خطابه ها در صف مخالفین دولت در آمد
و این امر باعث زندانی شدن و تبعید او شد.
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پس از سقوط وثوق الدویه و بعدها موفقیت رضاخان میرپنج در کودتای  ۱۲۹۹علی دشتی به فرمان رئیس دولت
وقت سیدضیاءالدین طباطبایی دوباره بازداشت گردید و در تمام مدت حکومت سید ضیاء در زندان به سر برد .در
همین مدت بود که توانست باورها و مشاهدات عینی خود را تحت عنوان «ایام محبس» یادداشت کرده و حدود
یک سال بعد آنها را در روزنامه "شفق سرخ" که تاسیس کرده بود به چاپ رسانده و منتشر نماید.
روزنامۀ دشتی از جرائد تندرو ،بیباک و انتقادی آن روز بود .دشتی همیشه خود را حامی آزادی ،حکومت قانون و
سربلندی ایران معرفی می نمود و چون سردار سپه رضاخان هم دقیقا همین شعارها را در نظر داشت ،یک نوع
همگامی بین آن دو به وجود آمد و در نتیجه ،آنها موفقیت های خوبی را به دست آوردند.
نکتۀ در خور توجه این که ابزار کار آنها با هم تفاوت بسیار داشت .تکیۀ دشتی به انتشار نوشته و مقاالت سودمند به
قلم آزادی خواهان ،دانشمندان و نویسندگان طراز اول بود ،در حالی که رضاخان بیشتر به نیروی نظامی و اطاعت
بی چون و چرای فرماندهان تابع خود متکی بود.
و اما در مورد ابزار کار روزنامه نگاران و آزادی خواهان باید توجه داشت که دست آن ها در انتخاب همکار و
همفکر باز بود و دشتی از این موقعیت بهترین بهره را گرفت .نکته جالب توجه ،نوآوری دشتی در انجام یک کار
گروهی با همکاری افرادی نظیر رشید یاسمی و میرزاده عشقی در کشوری که رسم غالب تک روی در همه امور
بود .در همین حال ،رضاشاه در کودتایی که صورت گرفت ،همکارانی داشت که با او در قزاق خانه خدمت کرده
بودند و همواره صمیمانه او را در دورانهای مختلف همراهی نمودند.
رضاشاه برا ی راه مشکلی که در پیش گرفته بود ،دانش الزم را نداشت و بسیاری از همرزمان او حتی سواد خواندن
و نوشتن نداشتند.
افسرانی مانند امیراحمدی ،یزدان پناه ،کریم آقاخان بوذرجمهری و امیر لشگر خدایار خان حتی یک دورۀ آموزش
تا حد دانشگاه را طی نکرده بودند .برای نمونه ،سپهبد مرتضی خان یزدان پناه متولد تهران در  ،۱۲۷۳از مدرسۀ
افسری قزاقخانه فارغ التحصیل شد .او از همراهان رضاخان در کودتای  ۱۲۹۹بود.
یزدان پناه دانش نظامی الزم را نداشت و زبان روسی را هم در حد مکالمات روزمره در قزاقخانه یاد گرفته بود .او از
روز اول خدمت خود را به رضا خان نزدیک کرد و اولین کسی بود که در سال  ۱۳۰۰وی را اعلیحضرت خطاب
کرد.
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در حقیقت او «دایه خانم» دربار پهلوی بود .همه ترقیات او در آن بود که از دربار پهلوی چه در دورۀ رضاشاه و چه
در دورۀ محمدرضا شاه دور نشد و هرگز به ماموریت نظامی یا جنگی نرفت .یزدان پناه توانست مدت  ۵۰سال در
مشاغل عالی در ناز و نعمت به سر برد و سرانجام در سال  ۱۳۵۱دچار سکته شد و درگذشت.
دربارۀ رضاشاه و دوران بیست سالۀ قدرت او مطالب بسیاری نوشته شده و نگارنده در فرصتی مناسب پیش از وقایع
سال  ۱۳۵۷توانستم با مورخ الدوله سپهر که او و پدران او در رشتۀ تاریخ صاحب نظر بودند ،صحبتی داشته باشم .در
مورد رضاشاه و علت خرابی بعضی از کارهای او سئوال کردم .آقای سپهر از رضاشاه به نیکی یاد کرد ولی نظر او
این بود که دو نفر در افکار و تصمیمات او تاثیر فراوان داشتند .آتاتورک او را از توجه به روحانیون و دخالت آنها
در امور منع کرد و امیر لشکر خدایاری به اصرار ،او را وادار به اندوختن مال و دست درازی به اموال مردم کرد.
پس از مدتی سردار سپه توانست مقام ریاست وزرا را به دست آورد ،از آن زمان کم کم روشن شد که او عالقه مند
به روش نظامی گری و ایجاد یک حکومت نظامی دیکتاتوری است و بدین جهت مابین او ،آزادی خواهان و ارباب
جراید شکاف هایی به وجود آمد.
مطلب دیگری که باید گفته شود این که با همۀ تفاوت عقاید و روش ها ،رضاشاه همیشه یک نوع توجه و عالقه
خاص نسبت به دشتی داشت .دشتی در سایۀ پشتکاری که داشت از دورۀ ششم تا نهم وکیل مجلس بود و سپس
یک دوره ی بازداشت و تحت نظری را به دستور رضاشاه سپری کرد.
در اواخر سلطنت رضاشاه دشتی تقاضا کرده بود که با اجازۀ شاه مدتی به اروپا سفر کند .رضاشاه در این مورد
مخالفت نکرده و فقط گفته بود که بهتر است آقای دشتی با دانش و سوابقی که دارد به جای گردش در فرنگ
نسبت به بهبود وضع روزنامه ها و نوشته ها توجه نموده و نویسندگان را ارشاد نماید و بدین منظور ریاست دایرۀ
راهنمای نامه نگاری شهربانی را به او سپرد.
آنچه که انسان را دچار تعجب و حیرت می کند ،رفتار و عکس العمل آقای دشتی در سال  ۱۳۲۰است .در آن سال
روس ها و انگلیسی ها بدون کمترین دلیل موجه ایران را اشغال کردند و رضاشاه دچار سردرگمی شد .دشتی اولین
وکیلی بود که علیه رضاشاه حرف زد و عجیب تر آن که عدۀ زیادی از وکالی مجلس با او هم آواز شدند؛
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وکالیی که همه با تایید رضاشاه و در سایه محبت او به مجلس راه یافته بودند .آقای دشتی و دوستان معتقد بودند
که نباید به رضاشاه اجازۀ خروج از ایران داده شود بلکه او باید در یک دادگاه ملی برای اعدام اشخاص بی گناه و
تصرف غیرقانونی اموال مردم محاکمه شود.
نخست وزیر وقت ،مرحوم ذکاءالملک فروغی پس از مشاهدۀ آن وضع به رضاشاه توصیه کرد که هر چه زودتر
استعفا داده و ایران را ترک نماید .فروغی توضیح داد که در مقابل اصرار و خواست وکال قدرت مقاومت نخواهد
داشت ،ولی اطمینان داد که موجبات سلطنت ولیعهد را فراهم خواهد کرد .با حرکت رضاشاه به طرف بندرعباس و
قصد خروج از ایران ،دشتی فریاد زد که باید اموال شاه مورد بازدید قرار گیرد ،زیرا ممکن است مقداری از
جواهرات ایران را همراه برده باشد.
در دوران سلطنت محمد رضا شاه به نظر می رسید که با توجه به بی حرمتی های آقای دشتی و سخنرانی های
آتشین او در مجلس علیه رضاشاه ،شاه جوان عکس العملی نشان خواهد داد .ولی شاه نه تنها فکر انتقامی را نشان
نداد بلکه راه را برای ترقی و پیشرفت او بازگذاشت .دشتی در پایان دورۀ چهاردهم و فترت طوالنی به دستور قوام
السلطنه به جرم تحریک علیه حکومت مدتی زندانی شد .پس از سقوط قوام السلطنه و رهایی از زندان ،سودای
سفارت در سر پرورانید و سرانجام ب ا عنوان سفیر کبیر به قاهره رفت ،سه سال ماموریت او به طول انجامید .دشتی با
تسلط و تبحری که در زبان و ادبیات عرب داشت ،چند سخنرانی در دانشگاه االزهر ایراد نمود و شیخ السفرا شد.
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در ماموریت دیگر ،سفارت لبنان را داشت .او سرانجام در  ۱۳۲۲سناتور شد و تا آخر عمر حکومت پهلوی در
کرسی سنا باقی ماند .او همسر انتخاب نکرد و چیزی که حتما دربارۀ او باید گفته شود ،اینکه با داشتن مقامات باال
و توانایی های الزم هیچ موقع دنبال مال و منال نرفت و چیزی نیندوخت .او در سن  ۸۷سالگی در تهران درگذشت.

برخی گفتگوهای نگارنده با علی دشتی
نگارنده این فرصت را پیدا کرده بودم که در دوران محمدرضا شاه چند بار با آقای دشتی روبرو شوم .در دیداری
در کلوب فرانسه نوشته های آقای دشتی را مورد ستایش قرار دادم و مخصوصا از توجه ایشان نسبت به شعرای
بزرگ ایران یعنی خیام و سعدی و حافظ یاد کردم ،ولی اظهار ت عجب کردم که با داشتن قلم توانا چرا ایشان از
فردوسی طوسی یادی نکرده اند .آقای دشتی سطح عظمت فردوسی را خیلی باال دانستند و از محتوای کالم ایشان
استباط کردم که ایشان معتقدند نویسنده ای با احساسات نظامی گری باید این مهم را به عهده بگیرد.
در جلسه ای دیگر که عده ای حضور داشتند از جشن تاجگذاری محمد رضاشاه انتقاد کرد و می گفت سال هاست
که همۀ دولت ها و مردم جهان ،شاه را می شناسند و او را به سلطنت ایران قبول دارند ،دیگر جشن تازه و نو ،با
خرج سنگین چه ضرورتی داشت؟!
متاسفانه برای من فرصت کافی پیش نیامد تا بتوانم از خر من دانش ایشان خوشه چینی کنم .و یا از شنیدن خاطرات
گرانبهایی که داشت بر آگاهی های خود بیافزایم.
پدرم و آقای دشتی در دورانی که در سنا بودند بیش از پیش با هم آشنا و نزدیک شدند و پدر همواره برای دشتی
احترام خاص قایل بود و همیشه از او برای شجاعت و توانایی هایش به نیکی یاد می کرد.

مجید جهانبانی
 ۱۴ماه جون ۲۰۲۲
آمریکا -ایالت ویرجینیا
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