
   دكتر يعقوب توكلي
گفتاوردي كه در پي مي آي�د، درصدد معرفي انواع 
تك نگاري هاي تاريخي با نظر به آسيب هاي آن بوده 
است. دكتر يعقوب توكلي، پژوهشگر تاريخ معاصر 
در اين س�خنراني، از تجربيات طوالني خويش در 
عرصه تاريخ نگاري انقالب اسالمي نيز بهره گرفته 
است. اميد آنكه عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

     
زندگينامه نويسي در چند شكل، قابل ارزيابي و توجه 
است. اولين مدلي كه در زندگينامه نويسي قابل اعتنا 

است، تك نگاري ها هستند. 
   تك نگاري معطوف به شخصيت

 مت��ون و تك نگاري هايي كه به صورت ي��ك اثر واحد 
در مورد يك شخصيت مي نويس��يم، مي تواند روايي، 
موضوعي يا تحليلي باشد. تك نگاري هاي روايي، از قبيل 
كتاب هاي: »امام علي«، » منتهي االمال«، »زندگينامه  
حاج آق��ا نوراهلل نجف��ي« و »بازيگ��ران عصر طاليي« 
هستند. سعي مي كنم تا از هر طيف، يك نمونه را مثال 
بياورم. اينگونه تك نگاري ها، حوادث و اسناد تركيبي را 

ذكر مي كنند و عمدتاً براساس روايت هستند. 
   تك نگاري معطوف به قضايا

گاهي تك نگاري ها بر اساس تحليل قضايا هستند. يعني 
ما براي روايت زندگي يك شخصيت، نقش، موقعيت، 
زمان، مكان و عملك��رد او را تجزيه و تحليل مي كنيم. 
مثل كتاب »اسرارالش��هاده« مرح��وم فاضل دربندي 
درباره حضرت سيدالشهدا)ع(كه تحليل حادثه عاشورا 
و منابع آن است و همچنين » حيات سياسي امام رضا« 
كه در زمره تك نگاري هاي تحليلي، قابل ارزيابي است. 
گاهي پرداخت شما به يك ش��خصيت، براساس يك 
موضوع خاص مربوط به آن شخصيت است. مثاًل اساس 
كتاب »امام علي، صداي عدالت انس��اني« بر تجزيه و 
تحليل مباني عدالت در رفتار آن حضرت و مقايسه  آن با 
مفاد و بيانيه هاي حقوق  بشر است. روش او در اين كتاب، 
تحليل اين موضوع خاص ب��وده و خيلي وارد جزئيات 

زندگي ايشان نشده است. 
   تك نگاري هاي تركيبي 

گاهي تك نگاري ها به صورت تك نگاري هاي تركيبي 
در مي آيند. يعني شما درباره يك شخصيت مي نويسي 
يا يك شخصيت درباره خودش توضيح مي دهد، اما در 
ذيل روايت آن شخصيت، شما انواع و اقسام پاورقي ها 
و زندگينامه ها را به صورت پاورقي مي آوريد. اسم اين 
تك نگاري ها را تك نگاري هاي تركيبي گذاش��ته ايم. 
محورشان يك شخصيت است، اما حول اين شخصيت، 
ممكن است شما دهها ش��خصيت ديگر را هم معرفي 
كنيد. مجموعه كتاب هايي كه طي س��ال هاي پس از 

انقالب، درباره ش��خصيت هاي انقالب منتشر شده تا 
حدود زي��ادي از اين ويژگي برخوردارن��د. مثاًل كتاب 
خاطرات علي امين��ي يا جهانگير تفضل��ي را كه بنده 
تدوين و تحقيق كردم، محور اميني و تفضلي و خاطرات 
آن دو ست، ولي در حول و حوش آن، دهها زندگينامه  
ديگر را نيز آورده ام. يا كتاب خاطرات احمد احمد هم 
به همين صورت تدوين شده است. مجموعه كتاب هاي 
تاريخي پس از انقالب كه معط��وف به زندگينامه ها يا 
خاطرات هستند تا حدود زيادي از اين شيوه استفاده 

كرده اند. 
   تك نگاري هاي خودنوشت

در كن��ار اين م��دل از زندگينامه ه��ا، زندگينامه هاي 
خودنوشت را هم داريم. خودنوشت ها را در آثار مختلف 
مي توان ديد، مثالً »زندگي طوفاني«، »حيات يحيي« و 
» سياحت شرق«. از همه  اينها جالب تر كه شايد خبرش 
هنوز به دوس��تان نرسيده باش��د، زندگي خودنوشت 
شهيد آيت اهلل سيد حسن مدرس است، در زماني كه در 
خواف زنداني بوده و مطالب زندگي خودش را به يكي 
از افسران ژاندامري - كه مأمور مستحفظ ايشان بوده- 
توضيح داده و در همان دوره  زندان، ايشان مفاد نگارش 
شده را امضا هم كرده اس��ت. اين كتاب را آقاي دكتر 
نصراهلل صالحي، در انتشارات طهوري منتشر كرده اند 
يا مثاًل يادداش��ت هاي علم يا روزنگاش��ت هاي آقاي 
هاشمي  رفسنجاني، در زمره  همين آثار خودنوشت قرار 
مي گيرند. البته اينها را ممكن است خاطره هم بناميم، 
اما به واقع نويسنده در توصيف وضع و موقعيت خودش 

در قضايا و حوادث مختلف بوده است. 
   تك نگاري خودنوشت، اما از قلم ديگران

در كنار اينه��ا نوعي ديگر از زندگي نويس��ي هم اخيراً 
در ايران باب شده است. يعني كسي مي آيد و خودش 
را جاي يك ش��خص ديگ��ري قرار مي ده��د و براي او 
زندگينامه مي نويسد! يكي از مشهورترين كارهايي كه 
به اين شكل، در دوره قبل از انقالب صورت گرفته است، 
زندگي نوشته اي است كه آقاي ذبيح اهلل منصوري، براي 
تيمور نوش��ت: »منم تيمور جهانگشا!« به جاي تيمور 
نشس��ته و حوادث آن زمان را تطبي��ق داده و براي او 

زندگينامه نوشته است.
 جالب اينجاست كه من در بسياری از منابع دانشگاهي 
ديده ام كه به اين كتاب رفرنس هم داده اند! يكي ديگر از 
اينگونه كارها كه مشهور هم است، كتاب » دخترم فرح« 
اس��ت، مربوط به فرح ديبا كه در سال هاي اخير مكرر 
منتشر شده است. بعد هم نمونه آن را براي تاج الملوك 
نوش��تند. اخيراً اين كار را براي چند ت��ن از نوكرهاي 
رضاش��اه هم انجام داده اند. در بين بچه مسلمان هاي 
خودمان هم در كتاب »خش��ونت قانون��ي« كه براي 

شهداي مؤتلفه نوشتند، آقاي كاظم مقدم براي مرحوم 
صادق اماني، يك زندگي خودنوش��ت نوشته است، اما 
ما هر چه گشتيم، دستنوشته  ايش��ان را پيدا نكرديم! 
اگر واقعاً شما داستان نوشته ايد، بنويسيد كه داستان 
نوشته  و از اين زبان استفاده كرده ايم، ولي ادعا شده كه 

اين زندگينامه خود نوشت ايشان هست!
   تك نگاري فرهنگ نامه اي

مدل ديگر زندگينامه ها، زندگينامه هاي فرهنگ نامه اي 
اس��ت. از قديمي ترين آثار اينچنيني در دنياي اسالم 
»االسد الغابه« است كه در واقع براساس تاريخ نگاري 
س��ني مذهب نوش��ته ش��ده و صحابه و علماي اهل 
تسنن جهان اس��الم را در آن گردآوري كرده اند. يكي 
از غني ترين مآخذي كه در اين مدل تدوين شده است 
و متأسفانه در بين ما ش��يعيان چندان هم مورد اعتنا 
واقع نشده، كتاب » اعيان الش��يعه« از مرحوم عالمه 
سيدمحسن امين  عاملي است. كتابي بسيار غني و به 
لحاظ سبك نگارش و گردآوري ادبيات مستند، يكي 
از بهترين مآخذ است. ما در فرهنگ نامه  جاودانه هاي 
تاريخ، از اين روش خيلي اس��تفاده كردي��م. بنده در 
مقدمه اي كه بر كتاب » فرهنگ نامه جاودانه هاي تاريخ« 
نوشته ام، نوع استفاده از منابع و بهره گيري از آنها و حتي 
مشاوره هاي اخذ شده را در حدود 20 صفحه آورده ام. 

در اين ميان باز ش��ما مث��اًل كتاب »رجال اي��ران« را 
مي توانيد به عن��وان نمونه اي از آث��ار  فرهنگ نامه اي 
ببينيد. مجموعه  » فرهن��گ ناموران معاصر« كه دفتر 
ادبيات انقالب اس��المي كار كرده است را هم به عنوان 
يك مدل فرهنگ نامه اي مي ش��ود ديد و البته همين 
فرهنگ نامه  جاودانه هاي تاريخ هم از همين گونه است. 
مجموعه »ريحانه االدب« در باب زنان مشهور و كارآمد 

در تاريخ اسالم هم در اين رده جاي مي گيرد. 
   تك نگاري مبتني بر مواضع نويسنده

گاهي زندگينامه نويس��ي، براس��اس موضع نويسنده 
است. يعني شما نسبت به جمعي از افراد در جامعه يا 
اعتقاد داريد يا انتقاد داريد و اين انتقاد و اعتقاد، مبناي 
نگارش زندگينامه شده اس��ت. حاال در اعتقاد، گاهي 
رويكرد انتقادي اثر كمرنگ مي شود و عمدتاً به صورت 
زندگينامه ه��اي تمجيدي در مي آي��د. مثاًل »رهبران 
مش��روطه« اثر ابراهيم صفايي را كه مي خوانيد، كاماًل 
تمجيدي اس��ت، يا كتاب »جالل و ش��كوه شهبانوي 
ايران«. يا كتاب ديگري كه خانم لس��لي والنگ آمده 
بود و پول مفصلي هم به او داده بودند كه در وصف شاه 
بنويسد. َعلَم در يادداش��ت هايش مي نويسد: 50 هزار 
دالر پيش پرداخ��ت دادم تا ايش��ان بيايد و با ش��اه و 
خانواده اش مصاحبه بگيرد و درباره اينها بنويس��د. يا 
كتاب »قوام الس��لطنه« و كتاب »معماي هويدا« اينها 

زندگينامه نويسي در تاريخ معاصر ايران، شيوه ها و آسيب ها

زندگینامه  نگاري داستاني
 مجال استناد را ضیق كرده است

همه در زمره  ادبي��ات تمجيدي هس��تند. يعني 
نويسنده آن را نوش��ته تا از شخص و مترجم مورد 
نظرش ستايش كند و نقش او را مثبت جلوه دهد 
و در واقع پيرايه هايي كه او فكر مي كند به قهرمان 
اثر بسته ش��ده را بزدايد و يك چهره  مثبت را از او 

معرفي كند. 
   تك نگاري تنقيدي

گاهي زندگينامه ها، تنقيدي هس��تند و براساس 
تخطئه سوژه نوشته مي شوند. مثاًل كتاب »معاويه، 
سردس��ته  تبهكاران عالم«، سياست ها، روش ها و 
كارنامه معاويه را تجزيه و تحليل كرده و براساس 
انتقادي كه نس��بت به معاوي��ه دارد، زندگي او را 
معرفي كرده است. يا كتاب »من حكم مي كنم« در 
مورد رضاخان هم يك متن تنقيدي است. يعني از 
دل اين كتاب و به طور طبيعي، نسبت به رضاخان 
انتقاد درمي آي��د و در نهايت، انتقادات نويس��نده 
به خواننده منتقل مي ش��ود. مجموعه كتاب هاي 
»نيمه پنهان« كه مؤسس��ه  كيهان منتشر كرده، 
از همين قبيل است. مجموعه  » معماران تباهي« 
اين مؤسس��ه  هم باز در مجموعه  ادبيات تنقيدي 
قرار مي گيرند، البته در همين زمره، خود من هم 
دو جلد كار كردم، يكي در باره  امير اس��داهلل علم 
و ديگري در حاالت يكي از ش��خصيت هاي دوره 
پهلوي كه چون هنوز منتشر نشده است، در باره آن 

صحبت نمي كنم. 
   تك نگاري بي طرف

گاهي زندگينامه ها، ماهيت��ي بي طرف دارند. نوِع 
فرهنگ نامه ه��ا و دايره المعارف ها اص��رار دارند تا 
اثبات كنند نگاه ش��ان بي طرفانه و علمي اس��ت. 
گاهي هم اين ن��گاه بي طرفان��ه، در يك مجموعه 
رعايت نمي شود و بخش هاي مختلف يك كتاب، 
چند شكل متفاوت با يكديگر پيدا مي كنند. يعني 
هم نسبت به يك شخصيت تنقيدي است و نسبت 
به ش��خصيت ديگر تأييدي و گاهي هم بي طرف 
اس��ت. نمونه تركيبي تنقيد، تمجي��د و بي طرف 
را ما در فرهنگ  نام��ه  معاصران اي��ران مي توانيم 
ببينيم. اين كتاب چون نوشته  افراد مختلف است 
و در عين حال يك شكل واحد دارد، اما نسبت به 
اشخاص نگاه واحد ندارد! در حالي كه به طور مثال، 
ش��ما رجال بامداد را مي بينيد ك��ه در برابر افراد 
گوناگون، يك موضع واحد دارد. اگر هم نسبت به 
بعضي ها منتقد است، از زاويه  نگاه خودش است و نه 
منظرهاي مختلف و اگر نسبت به بعضي ها معتقد 
است و مروج آرای آنهاست، از همان زاويه  واحد نگاه 

 خويش است. 
   تك نگاري روايي يا َسَندي

ش��كل  ديگري كه باي��د در مدل ه��اي مربوط به 
زندگينامه به آن توجه كرد، باز از حيث نوع تنظيم 
مطالب است. يعني بعضي از آثار را از شكل تنظيم 
مطالب آن مي توانيم ارزيابي كنيم. گاهي تنظيم 
مطالب، با رويكرد روايي است، مثل كتاب »حديث 
بيداري« كه آقاي حميد انصاري به نگارش درآورده 
است. ايشان از ابتدا شروع كرده و خيلي هم قصد 
ندارد مس��تند بنويس��د يا مصاحبه اي را بياورد، 
بلكه بر اس��اس مجموعه يافته هاي خودش روايت 
مي كند. گاهي زندگينامه نويسي ها، اسنادي است 
و شرح حال ها براساس سند نوشته مي شود. مثل 
مجموعه هايي كه مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت 
اطالعات منتشر مي كند. اسناد را منتشر مي كنند و 

شما از دل اسناد، با شخصيت آشنا مي شويد. 
گاهي زندگينامه ها مطلقاً مصاحبه اي هستند. كتاب 
»پا به پاي آفتاب« نوشته آقاي حميدرضا ستوده 
كه درباره  زندگي حضرت امام نوش��ته شده و جزء 
منابع اوليه  زندگي ايشان هم است، مجموعه اي از 
مصاحبه هاست. يا كتاب هاي آقاي غالمعلي رجايي 
درباره  ش��هيد آيت اهلل بهشتي و ش��هيد رجايي، 
از اين قس��م هس��تند. يعني عنصر اصلي كتاب، 
مصاحبه است و از اش��خاص مختلف در خصوص 
سرفصل هاي گوناگون زندگي ش��هيد بهشتي يا 
ش��هيد رجايي، مصاحبه و خاط��ره گرفته و عين 

مطلب را نيز منعكس كرده است. 
گاه��ي زندگينام��ه نويس��ي ها، تلفيقي اس��ت. 
تلفيقي كه مي گويم، ش��يوه اي اس��ت كه خود ما 
در فرهنگ نامه نويس��ي از آن استفاده كرده ايم. ما 
معتقديم اين روش بهتر از هر شيوه ديگري جواب 
مي دهد. مجموعه  فرهنگ نامه جاودانه هاي تاريخ 
هم از اس��ناد هم از مصاحبه و ه��م از روايت بهره 

برده است. 
   تك نگاري معطوف به جغرافيا

طي س��اليان گذش��ته در اي��ران ش��اهد گرايش 
جدي تري به نوش��تن تاريخ با م��الك جغرافيا و 
انواع تاريخ هاي استاني در كشور هستيم. بسياری 

از مسئوالن فرهنگي در كش��ور در اين باره دارند 
جوش مي زنند! البته خيلي بيش��تر از اين را خود 
ما در جاهاي ديگر جوش مي زني��م، منتها در اين 
باره تقاضا مي كنيم كه متوليان كار مواظبت كنند 
تا بعضي از اين حرص و جوش ه��ا به تاريخ نگاري 
ناسيوناليستي منتهي نش��ود، چون ما در بعضي 
استان ها اين موارد را با وجه غالبي از ناسيوناليسم 
مي بينيم. گاهي ممكن اس��ت كه ما ناچار شويم 
تا زن��گ خطر را به ص��دا در آوريم و اين مس��ئله، 

مواظبت هاي بسيار زيادي مي خواهد. 
   تك نگاري هاي ايثار و شهادت

اما مي رس��يم به ادبي��ات ايثار و ش��هادت. گاهي 
اين زندگينامه ها به لحاظ ن��وع مرگ افراد تنظيم 
مي شود و فرجام شهادت، مورد توجه قرار مي گيرد. 
از قديمي ترين هايشان»مقاتل الطالبيين« است كه 
مي توانيم به عنوان يك نمونه به آن توجه كنيم. آن 
دسته از بني طالب، فرزندان امام علي)ع( و سادات 
بني هاش��م كه در جريان قيام ها عليه عباسيان و 
امويان به شهادت رس��يدند، ابوالفرج اصفهاني با 
آنكه س��ني مذهب هم بوده، زندگي ه��اي آنان را 
نوشته اس��ت. يا زندگينامه نويسي بر اين مبنا كه 
چه كس��اني قتال كردند ي��ا در قتال هاي مختلف 
شركت داشتند. يا اثر ش��اخص در اين باره، كتاب 
» شهداء الفضيله« عالمه شيخ عبدالحسين اميني 
اس��ت. مجموعه  آثاري كه در مورد شهداي دفاع 
مقدس تدوين مي شود، براساس اين روش است كه 
ما نوع مرگ افراد و آن نقطه  پايان زندگي آنان را به 
عنوان مالك در نظر گرفته ايم و سپس مي خواهيم 

كه درباره دوره هاي قبل از آن بحث كنيم. 
   فقر استناد در تك نگاري هاي دهه اخير

ام��ا در بخش پاياني س��خن، براي اينك��ه به طور 
جدي تر وارد بحث استناد ش��وم، به عنوان كسي 
كه كارم نوشتن اس��ت، از دوس��تان محقق خود 
خواهشي دارم. توجه كنيم در نگارش زندگينامه ها، 
گرفتار داستان س��رايي و داستان نويس��ي نشويم. 
ببينيد پرفروش ترين و جدي ترين زندگينامه ها، 
زندگينامه هاي داس��تاني اس��ت و س��وگمندانه 
زندگينامه هايي نوشته مي شود كه با ادعاي استناد، 
به شكل داس��تاني درآمده اند و اين آسيب زاست. 
اينكه برخي از كتاب هاي مربوط به دوره  انقالب يا 
دوره هاي پس از آن به فروش نمي رود و در انبارها 
مي ماند، بخش��ي از آن به دليل تنبلي هاي بخش 
توزيع است و اين معضلي اس��ت كه در يك دوره 
طوالني وجود داش��ته و دارد. بخش��ي هم مربوط 
به اين است كه امثال ما ممكن است در متوني كه 
مي نويسيم، خيلي جدي كار نكرده باشيم! بخشي 
هم مربوط به اين اس��ت كه خواندن متن مستند، 

قدري مشكل است و رغبت برانگيز نيست.
ما در ايران تجربه اي داريم، به نام ذبيح اهلل منصوري 
تجربه  تاريخ ن��گاري اي كه رويدادها را با داس��تان 
تركيب ك��رده و بس��ياري از مواردي كه مس��تند 
نبوده اند، به ش��كل مس��تند ارائه كرده است. همه  
دوستان شايد كتاب »محمد، پيغمبري كه بايد از 
نو شناخت« را خوانده اند. كتاب »امام صادق، مغز 
متفكر جهان شيعه«، كتاب »سينوهه«، »خواجه 
تاجدار« در باره آغامحمدخان قاجار، »ملك تيمور 
جهانگشا« و ش��يرين تر از همه»مالصدرا«  هانري 
كربن را خوانده اند. وقتي كتاب مالصدراي هانري 
كربن منتشر ش��د، جمعي به كربن تبريك گفتند 
كه كتاب شما در ايران ترجمه شده و مبارك باشد! 
پرسيد چه كسي اين كتاب را ترجمه كرده؟ گفتند 
ذبيح اهلل منصوري. كربن گف��ت: »من اصاًل كتابي 
به نام مالصدرا ننوش��ته ام!« االن بسياري افراد، به 
كتاب »محمد پيغمبري كه از نو بايد ش��ناخت« 
به عنوان منبع تاريخي استناد مي كنند، در حالي 
كه نيست. شما بفرماييد كوهستان ويرجيوگولگي 
كجاست؟ اصاًل ايشان اهل كجاست؟ يا كتاب »امام 
صادق مغز متفكر جهان تشيع« را كه حدود هزار و 
300 صفحه است ادعا كرده كه يك مؤسسه خيالي 
به نام مؤسس��ه  اسالمي استراس��تفورك و توسط 
جمعي از محققان مستش��رق، اي��ن كتاب مفصل 
نوشته شده، در حالي كه 90 درصد از آن محصول 
خيال ايشان است! البته بخشي از تاريخي كه در آن 
آمده، راست است، اما اينجا مس��تندبازي صورت 
گرفته و نه مستندسازي. جالب اينجاست كه هنوز 
هم اين كتاب چاپ مي شود! هانري كربن نگارش 
كتاب مالصدرا را ان��كار كرد، اما م��ن اخيراً چاپ 
بيست وسومش را خريدم. بله شما هم اگر وارد اين 
فضا شويد، كتاب تان الي ما شاءاهلل پرتيراژ مي شود 
و اين خطر، در دوره  اخير جدي تر شده است. شما 
مجموعه  آثار آقاي مسعود بهنود يا آقاي باقر عاقلي 
و چهره هايي از اين دس��ت را ببينيد، چرا پرفروش 
است؟ يك دليلش اين است كه داستان هاي خيالي 
و حتي اروتيك دارد! در اينگونه نوشتارها از عنصر 
خيال و داستان سازي به راحتي استفاده شده است. 
خب چرا اين اتفاق مي افتد؟ وقتي شما در نوشتن 
 زندگينامه به بن بست مي رس��يد، بهترين روشي 
كه به عنوان نويسنده مي تواند شما را نجات دهد، 
پرداختن به خيال است. با اين روش، خواننده هم 
مثل شما درگير مي شود. جايي كه متني پيچيده 
مي شود، ايجاد فضاي داستاني است كه درك متن 
را آسان مي كند. به همين دليل است كه از چنين 
كتابي استقبال مي شود. بنابراين مهم ترين نكته اي 
كه در نوشتن آثار مستند بايد به آن توجه كنيم اين 
است كه نوشتن و خواندن متن مستند، بسيار سخت 
است. در كنار نوشتن يك متن سخت، ما بايد دائماً 
به فوايد و آثار بلندمدت آن توجه كنيم. به اين نكته 
توجه كنيم كه اگر 400 س��ال ديگر هم كسي اين 
كتاب را خواند، نگويد اين آدم چند روزي به فالن 
شهر جنوبي ايران رفته و تحت عنوان سفرنامه يا تك 
نگاري، گزافه گفته است! بايد به واقعيت و عينيت 
مسائل، به طور اساسي توجه كنيم تا مطالب سست 

نباشد و پايه زندگينامه نويسي هاي ما نلغزد. 

مهم ترين نكته اي كه در نوش�تن 
آثار مستند بايد به آن توجه كنيم 
اين اس�ت كه نوش�تن و خواندن 
اي�ن دس�ت از پژوهش ها بس�يار 
س�خت اس�ت. در كن�ار نوش�تن 
يك متن س�خت، ما باي�د دائمًا به 
فواي�د و آثار بلندم�دت آن توجه 
كنيم. حواسمان باشد كه اگر 400 
س�ال ديگر هم كس�ي اين كتاب 
را خوان�د، نگوي�د اي�ن آدم چند 
روزي به فالن ش�هر جنوبي ايران 
رفته و تح�ت عنوان س�فرنامه يا 
تك ن�گاري، گزاف�ه گفته اس�ت!
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بانوي چريك انقالب اسالمي
 در آيينه خاطرات خويش گفته

از تبار
 تالش و رنج!

ش�ما مجموعه  آثار مس�عود بهنود، باقر 
عاقلي و چهره هايي از اين دست را ببينيد، 
چرا پرفروش است؟ يك دليلش اين است 
كه داس�تان هاي خيالي و حتي اروتيك 
دارد! در اينگونه نوشتارها از عنصر خيال 
و داستان سازي، به راحتي استفاده شده 
است. خب چرا اين اتفاق مي افتد؟ وقتي 
ش�ما در نوش�تن  زندگينامه به بن بست 
مي رسيد، بهترين روشي كه مي تواند شما 
را نجات دهد، پرداختن به خيال اس�ت!
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   محمدرضا كائيني
اث��ري ك��ه در اين 
مج��ال ب��ه ش��ما 
معرفي مي ش��ود، 
در زم��ره خ��وش 
خوان ترين كتاب ها 
در ح��وزه تاري��خ 
ش��فاهي انق��الب 
اس��ت.  اس��المي 
خاطرات بانو مرضيه 
حديدچ��ي )دباغ(، 
روايت تالش و رنج زني مقاوم است كه در پي ايمان و 
آرمان خويش روان گشته و فراز و فرودهاي فراواني را 
تجربه كرده است. اين دفتر، توسط محسن كاظمي 
تدوين شده و انتشارات س��وره مهر آن را روانه بازار 
كتاب ساخته اس��ت. تدوينگر در بخشي از ديباچه 

خويش بر اين مجموعه چنين آورده است: 
»اول بار مطالعه 13 ساعت مصاحبه خانم دباغ درباره 
خاطرات زندگي و دوران مبارزه عالقه مندم كرد تا به 
جست وجوي نكات بيشتري از زندگي وي بروم. سه 
يا چهار بار ديگر، آن 13 ساعت را به اضافه مصاحبه 
ديگري از وي در مجله پيام زن، در شماره هاي11، 
14، 15و18 تحت عنوان پيام سرگذشت را به دقت 
مطالعه و يادداشت برداري كردم. به  رغم نكات مثبت، 
نواقص و كاستي هايي را ديدم كه الزم بود براي رفع 
و تكميل آن اقدام كنم. براي بار نخست، پس از چند 
تماس تلفني، موفق شدم در بهمن سال1387 و در 
دفتر جمعيت زنان جمهوري اسالمي، با خانم دباغ 
ديدار و گفت وگو كنم. هدف از اين جلس��ه، ترغيب 
و جلب رضايت خانم دباغ براي انتشار خاطرات وي 
بود. او نيز با بلندنظري پذيرفت و قرار شد نواقص و 
كاستي هاي خاطرات نيز مشخص و سؤاالتي براي 
آن طراحي و ارائه ش��ود تا وي خ��ارج از چارچوب 
مصاحبه و گفت وگو، در منزل به آنها پاس��خ بگويد. 
اين راه براي او راحت تر بود. خانم حديدچي طي پنج 
ساعت به حدود 300سؤال پاسخ گفت و بر بسياري 

از نقاط كور خاطرات��ش، نور تاباني��د. اما همچنان 
خألهايي در نام هاي اش��خاص، مكان ها، زمان ها و 
حتي شرح پاره اي از مش��اهدات و مواجهات وجود 
داشت كه گريزي از برخي از آنها نبود، چراكه كثرت 
حوادث و رويدادها و گذر زمان بر وقايع، آن هم پس 
از چهار تا پنج دهه، حافظه را به تحليل برده و دچار 
آفت فراموشي مي كند. چنانكه خانم دباغ چندين 
مرتبه در براب��ر اصرارهاي ما گفت اص��اًل تاريخ در 
ذهنم باقي نمانده است! باز هم نوشتيد با ذكر تاريخ، 
متأسفانه تاريخ را اصاًل بايد محو كنيد و در آن موقع، 
اصاًل برايمان زمان مطرح نب��ود و در برنامه هايمان 
توجهي به تاريخ نداشتيم، تمام هم و غم ما اين بود 
كه كاري انجام دهيم و به]پيروزي[ انقالب نزديك 
ش��ويم!... عالوه براين خانم دباغ به خاطر نداشتن 
اجازه و رضايت، از ذكر نام و افش��اي هويت برخي 
شاهدان مثال خاطره و عوامل درگير در رخدادها و 
حوادث خودداري كرد و نيز دليل آورد كه ما در طول 
دوران مبارزه، با افرادي برخورد مي كرديم كه هيچ 
يك مجاز به تبادل اطالعات هويتي نبوديم، چراكه 
اطالعات زياد، هن��گام دس��تگيري و در بازجويي، 

دردسرساز و مشكل آفرين بود. 
تهيه عكس و س��ند ب��راي كت��اب، از بزرگ ترين 
مش��كالت موجود بر س��ر راه بود. خانم دباغ خود 
گفت عكس ه��ا، اوراق هويت و اس��نادي را كه در 
اختيار داش��ته و باز زحمت بس��يار آنها را حفظ و 
حراست كرده بود، به فردي امانت داده بود تا از آن 
كپي بردارد) گويا او نيز براي ضبط خاطرات خانم 
دباغ اقدام كرده بود(، متأسفانه پس از چندي، وي 
از اس��ترداد عكس ها و اوراق و اسناد سر باز مي زند 
و بعد از پيگيري هاي زياد خانم دباغ مي گويد شما 
به من عكس و س��ندي نداده ايد و دليل و مدرك و 
شاهدي هم بر اين ادعا نداريد، مي توانيد شكايت 
هم بكنيد و... با اين وصف به مراكز ذي ربط مراجعه 
ش��د، اما تنها توفيق در دريافت چند قطعه عكس 

بود و بس!...« 

   زنده ياد بانو مرضيه حديدچي )دباغ(


