
  دكتر عليرضا جاللي
گفت�اوردي ك�ه در پ�ي مي آي�د، درص�دد نماي�ان 
س�اختن آس�يب هاي زندگينام�ه ن�گاري در تاريخ 
معاص�ر اي�ران ب�ه وي�ژه در دوران برق�راري نظ�ام 
اسالمي اس�ت. نگارنده در اين س�خنراني تحقيقي، 
با اس�تناد ب�ه پ�اره اي از تجربيات خويش ب�ه نكاتي 
چند اش�ارت برده كه در خ�ور تأمل مي نماي�د. اميد 
آنكه تاري�خ پژوهان معاص�ر را مفيد و مقب�ول افتد. 

   
  پيشينه زندگينامه نگاري در ميان مسلمانان

مسئله  تراجم نويسي در گذشته، در بين مسلمانان رواج 
داشته و در قالب هاي بس��يار متنوعي، صورت مي گرفته 
اس��ت. من گاهي محاس��به كردم كه نزديك به 28 نوع، 
تراجم نويس��ي وجود داش��ته و حتي برخي كتاب هايي 
كه عنوان تاري��خ عمومي دارند، اص��والً از تركيب تراجم 
شخصيت ها فراهم شده اند. اين مخصوصاً در بين مؤلفان 
عرب بس��يار مطرح بوده است، آنها بيش��تر اين رويكرد 
را دنبال مي كرده ان��د. وقتي ما اين نوش��تارها را مطالعه 
مي كنيم، مي توانيم براي آن تا دوره  انقالب اسالمي را يك 
مقطع در نظر بگيريم. بعد از انقالب اسالمي، در جامعه  ما 
شرايط كامالً تغيير مي كند. از اين جنبه كه تراجم نويسي، 
قباًل رويكرد هويت��ي را دنبال نمي ك��رده، يعني نگاهي 
فراگير، تمدن��ي و فرهنگي در بيوگرافي ن��گاري در ميان 
مسلمانان دنبال نمي شده است. آنها بيشتر دغدغه هاي 
فردي خودشان را دنبال مي كردند و مثاًل سعي مي كردند 
اساتيد، شاگردان، ويژگي هاي علمي و وفات يك فرد را در 
آثار خودشان منعكس كنند و معموالً هم از تعابير مكرر 
و متشابهي استفاده مي كردند. مانند اينكه ايشان آدمي 
موثق، درستكار و قابل اعتماد بوده و سخن از همه را در حد 

كلماتي مشخص به كار مي بردند. 
  تحول زندگينامه نگاري در دوران پس از پيروزي 

انقالب اسالمي، با نظر به يك آسيب
ش��رايط پس از انقالب اس��المي، جايگاه ويژه اي را براي 
بيوگرافي به وجود آورد. اين جريان هم ابتدا از روحانيت 
آغاز شد. روحانيوني كه در جريانات مربوط به انقالب دخيل 
بودند، سعي كردند تا خاطرات خودش��ان را بازنويسي و 
منتشر كنند. وقتي ما به سمت تراجم نگاري روي مي آوريم، 
در حقيقت مي خواهيم الگو بسازيم. مي خواهيم شخصيت 
و تجربيات راوي را در نظام دي��د خودمان قرار بدهيم و با 
توجه به مشاهداتي كه هر فرد در حيات خود داشته و بسيار 
هم مي تواند متنوع باشد، اين ظرفيت را دارد كه براي عده  
خاصي موضوعيت پيدا كند، البته مشروط بر اينكه زندگي 
اش��خاص را واقع گرايانه انعكاس دهند و نه شعارگرايانه. 
وقتي به بيوگرافي هاي گذشته مراجعه مي كنيم، متأسفانه 
مي بينيم در اين بيوگرافي ها، داوري هاي سليقه اي صورت 
مي گيرد و طوري نيست كه انسان را ملموس و محسوس 
كند. بيشتر چهره هايي كه در تراجم نگاري با آنها ارتباط 

داريم، تقريباً هيچ گونه خطايي از آنها سر نمي زند! افرادي 
هستند قدسي كه از بدايت به دنبال راه خدا بوده اند و دوران 
جواني بسيار منزهي را پشت سر گذاشته اند، هيچ خطا و 
گناهي در زندگي شان از آنها عارض نشده و در پايان حيات 
هم با قداس��ت از اين دنيا رخت بسته اند! به اين ترتيب ما 
هميشه، يك انسان شسته رفته را در تراجم نگاري داريم 
و اين سبب شده كه از اينگونه انسان ها الگوبرداري نشود. 
يعني ما نوع��ي نگاه كاذب به واقعيت ه��اي جهان داريم. 
وقتي ما تحمل ديدن و پذيرش ش��خصيت انسان ها را به 
همان شكلي كه بوده اند نداشته باشيم، مفهومش اين است 
كه خودمان هم در زندگي، واقعيت هاي زيستي خويش 
را لمس نمي كنيم و مي خواهيم از خويش يك اس��طوره 
بس��ازيم و خودمان را يك فرد منزه معرفي كنيم. به نظر 
بنده يكي از مبادي اي كه بايد در تراجم نگاري مطرح شود، 
اين است كه فرد با خودش صداقت داشته باشد و همين 
صداقت را هم به قلمش انتقال دهد و آنچه را كه صادقانه 
از افراد ادراك مي كند، انعكاس دهد. در هر صورت امروزه 
زندگينامه هاي غربي ها هم چه آنها كه ترجمه شده و چه 
آنها كه به زبان هاي اصلي در اختيار نس��ل م��ا قرار دارد، 
صادقانه هر چه را كه برايش��ان اتفاق افتاده و فراز و فرود 
زندگي شان را منعكس كرده اند و اين رويكرد جاذبه دارد. 
براي اينك��ه فرد در آن مضامين اصل��ي مي تواند خودش 
را پيدا كند و روش هاي مواجه هان اش��خاص با مسائل و 
مشكالت خودشان را به عنوان يك تجربه و عبرت، مورد 

استفاده قرار بدهد. 
  خلِط مرز استناد و كرامت، در زندگينامه نگاري 

امروز
ما اگر واقع گرايانه به اين جريان��ات توجه كنيم، خواهيم 
دانست كه متأسفانه نويس��ندگاني هم كه دست اندركار 
اينگونه كارها هستند، به لحاظ علمي در جايگاه مناسبي 
قرار ندارند. خيلي از توليدات آنان مس��تنداتي ندارند كه 
هيچ، بلكه گاهي خرافات را ه��م در لفافه كرامات انتقال 
مي دهند! ش��ما مي بينيد االن بيوگرافي هايي كه درباره 
عرفا منتشر مي شود، مطلوبيت فراواني مي يابد. به خاطر 
اينكه ما جامعه  بس��يار پرمس��ئله اي داريم كه انسان ها 
مي خواهند راه حل هايي بسيار ميانبر براي مشكالت شان 
پيدا كنند، ولي كتاب هايي كه واقع گرايانه مسائل را مطرح 
مي كنند، متأسفانه با استقبال كمتري روبه رو هستند. ما 
در بين نوشتارهاي پيشين و مخصوصاً در دوره مشروطه، 
فردي مانند آيت اهلل آقانجفي قوچاني را داريم كه وقتي» 
سياحت شرق« ايشان را مطالعه مي كنيد، بسيار واقع بينانه 
وضعيت خ��ودش را در دوره  جوان��ي و تحصيل منعكس 
كرده است. امروزه كتابي از ايش��ان در دست است كه در 
حال انتشار است. اين كتاب تحليل آقانجفي از مشروطه 
را در بر مي گيرد كه بسيار هم پرحجم است. وقتي به اين 
نوشتجات آقانجفي قوچاني مراجعه مي كنيم، مي بينيم 
همان صداقت را در باالترين سطح ممكن و تا پايان حيات 

حفظ كرده است. اينكه من از شاگردان آخوند خراساني 
هس��تم، در يك منطقه اي داراي عنوان هستم و مردم به 
من چگونه نگاه مي كنند، اينها موجب نش��ده تا خاطرات 
دوران جواني و برخي از دلباختگي هايش را منعكس نكند. 
اين صداقت س��بب مي ش��ود كتاب جاذبه داشته باشد و 
مي بينيد كه كتاب ايشان، خود به خود در تيراژ هاي بسيار 
باال هميشه مقبوليت عام داشته و هر كس كه آن را يافته، 
استفاده كرده است. كتابي مانند روح مجرد مرحوم عالمه 
 تهراني هم كتاب پر جاذبه اي اس��ت يا كتابي كه مرحوم 
راشد درباره پدرشان مرحوم مالعباس تربتي نوشته است، 
كتابي خواندني است، از اين جنبه كه واقع گرايانه هستند و 

ملموس و مقبول مطالب خودشان را منعكس كردند. 
  بالتكليفي زندگينامه نگاران ام�روز، در يافتن 

فرازهاي اصلي حيات سوژه 
امروزه چون بس��ياری از دس��ت اندركاران تهيه اين طور 
كتاب ها، مب��ادي و مقدم��ات الزم را از لحاظ علمي طي 
نكرده اند، نمي دانند كه روي چه نكته اي بيشتر بايد تأكيد 
كنند يا اينكه چگونه مي توانند الگوس��از باشند يا چگونه 
مي توانند ش��خصيت ها را طوري تبيين كنند كه هم به 
او توهين نش��ود و هم مقبوليت عامه پيدا كند. اين طور 
نباشد كه مانند سكه  ممس��وحه، افراد وقتي به اين طور 
منابع مراجعه كنند، ببينند كه همه شان عين هم هستند 
و فقط تاريخ تولدها و فوت هايش��ان با ه��م فرق مي كند! 
بنده هزار و 200 عنوان بيوگرافي مشاهير مدفون در حرم 
مطهر حضرت رضا)ع( را در پنج جل��د تأليف كردم. اين 
كار يا با نظارت بنده يا مستقيماً كار بنده بوده است. سعي 
كرده ام تا سرحد امكان، نكاتي را كه مي تواند مايه  عبرت 
باشد، منعكس كنم كه دستورالعملي نيز در آن باشد. اگر 
توبه اي اتفاق افتاده، بگوييم. اگ��ر خطايي، اگر افراطي يا 
تفريطي بوده تا جاي ممكن منعك��س كنيم. براي اينكه 
بتواند قابل استفاده  افراد باشد،و اال غيبت پشت سر اموات 
خواهد بود! شما وقتي به مكه و مدينه مشرف مي شويد، 
در تمام قبرس��تان بقيع و مداخل مكان هايي مانند احد، 
همه تابلوهاي بزرگ س��خنان نبي اكرم)ص( اس��ت كه 
شما ببينيد و عبرت بگيريد. اصاًل مسئله عبرت است و اال 
نوشتن زندگينامه، به خودي خود ارزشي ندارد، چون انسان 

خودش نمي ماند، چه برسد به خاطره اش!
  ظهور رضاخان و فروپاشي دودمان هاي بزرگ

امروزه در زندگينامه نويس��ي هاي غربي، تبارها را دنبال 
مي كنند، ولي شما مي بينيد از زماني كه حاكميت رضاخان 
اتفاق افتاد، دودمان هاي بزرگ در ايران از هم فرو پاشيدند. 
مخصوصاً بنده با توجه ب��ه اينكه حداقل دو دهه اس��ت 
درباره تاريخ شهر مشهد كار مي كنم، مي بينم كه قباًل در 
اين شهر، دودمان هايي بوده اند كه بيشتر روحاني، تاجر، 
اهل سياس��ت يا از ارباب هنر بوده اند. اينها مجموعه اي از 
سنت هاي خانوادگي را بين خودشان استمرار بخشيده اند. 
متأس��فانه رژيم رضاخان كه آمد، اين ارتباطات سنتي و 

گفتاوردي در تراجم نويسي گذشته و آينده،بيم ها و اميدها

ظهور رضاخان
 به فروپاشي خاندان هاي نخبه منتهي شد

ارگانيس��م هاي دروني جامعه را تخريب كرد. شهيد 
آيت اهلل مطهري گزارش مي دهد خانواده  مرحوم ميرزا 
عبداهلل مجتهد خراساني، دو قرن جريان فلسفه را در 
خراسان زنده نگه داش��ته و حفظ كرده اند، اما همان 
خاندان با توجه به ش��رايطي كه رضاخ��ان به وجود 
آورد، كس��وت روحانيت را كنار گذاش��تند و بيشتر 
جذب محافل علمي و دانشگاهي شدند. افرادي مانند 
مرحوم دكتر حسن شهيدي، از آن افراد بوده اند. اينها 
به سمت مشاغل جديد كشيده شدند و حتي بعضي  
ديگر، به طرف حزب  توده و روشنفكري افراطي اش 
رفتند. نتيجه اش اين شد كه اين خاندان هاي خدوم، 
به  رغم برخورداري از همان استعداد، سيادت و همان 
انس��ان هاي اليق كه بين خودش��ان دارند، ديگر در 
ميانشان از آن س��نت هاي خانوادگي خبري نيست. 
روي اين جهت اگر ما بخواهيم بيوگرافي نگاري كنيم، 
حتماً بايد به تبار اشخاص توجه داشته باشيم. حتماً 
بايد افرادي اين بيوگرافي ها را بنويس��ند كه واقعاً به 
اين مباحث اش��راف داشته باش��ند و درك كنند كه 
مسئله از چه قرار اس��ت. در بين حوزويان خراسان، 
غير از ش��هيد آيت اهلل مطهري، بنده حتي يك نفر را 
به خاطر نمي آورم كه نسبت به اين قضايا حساسيت 
نشان داده باشند و بيوگرافي خودشان، تاريخ حوزه، 
دودمان ها و شخصيت ها را مورد توجه قرار دهند. در 
بين دانشگاهيان هم متأسفانه اين غفلت وجود دارد. 
هم حوزه و هم دانشگاه، در اين باره كوتاهي كرده اند. 
بيشتر نويسندگاني هم كه در سه دهه  اخير، در اين 
باره قلم زده اند، به ص��ورت خودجوش به اين عرصه 
روي آورده اند. بنده اگر چه تحصيالت عالي حوزوي و 
تحصيالت دانشگاهي دارم، اما اين موضوع را فقط از 

راه تجربه به دست آورده ام. 
  در ابطال انگاره آغاز جريان زندگينامه نگاري 

از يونان
اينكه گفته مي ش��ود كه جريان زندگينامه نگاري از 
يونان شروع مي شود، بنده به اين سخن اعتماد ندارم. 
درست است كه پوالتار يا مثاًل افراد ديگري از يونانيان 
هس��تند كه كهن ترين متن هاي بيوگرافي و احوال 
انسان ها را منعكس كرده اند، اما بنده اعتقادم بر اين 
است كه مخصوصاً در جريان انساب و تبارشناسي، ما 
در دوره  پادشاهي هخامنشيان در كتيبه  هايي مانند 
بيس��تون مواردي را داريم كه افراد تبار خودشان را 
منعكس كرده اند. پس معلوم مي ش��ود ك��ه در آنجا 
اتفاقاتي افتاده و هويت هايي شكل پيدا كرده است. يك 
تمدني به وجود آمده، منقطع از تمدن هاي گذشته اش. 
ما هميشه سعي كرده ايم گذشته  خودمان را نفي كنيم 
و نتيجه اش اين شده كه امروزه فكر مي كنيم حتي در 
اين باره هم به جهان غرب وامدار هستيم. من معتقدم 
ابتكارهايي كه مخصوصاً در انقالب اس��المي، درباره 
تراجم نگاري اتفاق افتاده اس��ت، توجه بس��ياری از 

محافل جهاني و اسالمي را جلب كرده است. 
  توجه به زندگينامه نگاري در غرب 

بنده در آلمان شاهد بودم كه در بزرگ ترين كتابفروشي 
شهر برلين، بيش��ترين كتابي كه از قفسه اي خريده 
مي شد، مربوط به بيوگرافي نگاري بود. من اين احساس 
را داش��تم كه اين بيوگرافي ن��گاري، اطالعات فرد را 
نسبت به اوضاع و احوال جامعه  خودش به روز مي كند. 
براي اينكه طرف 60،50 سال زندگي كرده و تجربه  
اين 60 سال او را شما مي توانيد با 10ساعت مطالعه، 
به دس��ت  آوريد. لذا ديدم كه به صورت بهت انگيزي 
مخصوصاً جوانان به س��مت اين ن��وع منابع يورش 
مي آوردند و به صورت شگفت انگيزي بغل بغل از اين 
نوع كتاب ها را در قفسه  بيوگرافي ها مي گذاشتند و از 

آن طرف، افراد به صف مي ايستادند و مي خريدند!
آنها حتي درباره اينكه ش��جره  فرهنگ غرب چگونه 
از يكديگر انشعاب پيدا كرده و فرهنگ التين چگونه 
مبناي فرهنگ ه��اي امروز كش��ورهاي اروپايي قرار 
گرفته و اينكه مجموعه اينها به يك ريشه برمي گردند، 
پوس��ترهاي بس��يار گران قيمتي چاپ ك��رده و در 
محل هايي نصب كرده بودند ت��ا آن وحدت قوميتي 
خودشان را به اين شكل اطالع رساني و تبليغ كنند. 
متأسفانه االن متروك ترين علم ما، علم انتساب است، 
اال درباره سادات. بنده در محافل دانشگاهي خودمان 
حتي يك مقاله  درست و حس��ابي درباره بهره گيري 
مورخان از علم انساب نديدم! در صورتي كه وقتي شما 
به منابع انس��اب افرادي چون فخري، بيهقي و امثال 
اينها مراجعه مي كنيد، مي بيني��د كه اينها اطالعات 
بسيار ارجمندي از شكل گيري فرهنگ شيعي در متن 
كشور ايران و كشورهاي ديگر منطقه دارند. اينگونه 
تجربيات و مناب��ع، چون وارد مطالع��ات تاريخي ما 
نشده، لذا آن قسمت هايمان كاماًل رها شده است! اگر 

اين كارها را به درستي انجام ندهيم، آن هويتي كه بايد 
در بين ما به وجود بيايد، شكل پيدا نمي كند. 

 ضرورت توجه به اسناد، در زندگينامه نگاري
بنده حداقل 10 سال، در مركز اسناد انقالب اسالمي 
و چهار س��ال به عنوان معاونت پژوهشي ديگر مراكز 
اس��نادي انقالب، فعال بوده ام. بهره گيري از اسناد را 
اولين گام ب��راي تدوين دقيق ي��ك ترجمه مي دانم. 
االن مركز اسناد انقالب اسالمي، چند ميليون سند 
دارد. مركز اس��ناد ملي هم چند ميليون س��ند دارد. 
معاونت فرهنگي وزارت ارشاد، آن طور كه من گمان 
مي كنم، پرحجم ترين اسناد كشور را در اختيار دارد، 
چون از همه  استانداران اوايل انقالب خواستند تمامی 
اسناد را به تهران منتقل كنند. امروز وقتي مي خواهيم 
درباره شوراي شهر مشهد يا درباره هر موضوع ديگري 
مطالعه كنيم، بايد رفت و آمدي به تهران داشته باشيم 
يا صفحه اي فالن تومان، بتوانيم فقط كپي اين اسناد 
را از مركز اسناد ملي تحويل بگيريم. اينها برمي گردد 
به اينكه مسئوالن استاني ما همت درستي براي حفظ 
اسناد مورد نياز محققان شهرشان از خود نشان ندادند! 
بنده براي حفظ اسناد مركز اس��ناد انقالب اسالمي 
مشهد كه درباره آن مس��ئوليتي هم داشتم، خيلي 
تالش كردم. با همه ش��خصيت هاي تراز اول ارتباط 
برقرار كردم كه بياييد هزينه اش را پرداخت كنيد، بلكه 
اين اسناد از شهر برده نشود، ولي آنها را برداشتند و به 
تهران بردند! امروز هر محققي بخواهد درباره انقالب 
اسالمي تحقيق كند، بايد به آنجا برود، تازه آيا بگذارند، 
يا نگذارند. بايد اين قدرت فرهنگي توزيع شود. مركز 
همه چيز، نبايد در تهران باشد. شهرهاي ديگر و اين 
همه جوان كه امروزه در حال تحصيل هستند و فردا 
ان شاءاهلل بارور مي شوند و مي توانند خدمت كنند، اينها 
به منابع نياز دارند. آيا هميشه بايد به تهران مراجعه و 
سند فراهم كنند؟ اين تصميم گيري ها مخصوصاً از 
طريق بنياد شهيد قابل پيگيري است كه حداقل اسناد 
مربوط به شهداي انقالب اسالمي را در دسترس قرار 

دهند و كار محققان اين حوزه را راحت كنند. 
  ضرورت توجه به سفرنامه نگاري، در فرآيند 

زندگينامه نگاري
خاطرات، انديشه ها و اسفار افراد كه سفرها چگونه اتفاق 
افتاده و آيا سفرنامه اي از هر فرد وجود دارد يا ندارد، در 
زندگينامه نگاري مهم است. االن در كتابخانه  مركزي 
آس��تان قدس رضوي)ع(، انواع و اقس��ام سفرنامه ها 
هست. برخي از اين سفرنامه ها شايد تنها متن تاريخي 
آن دوره باشد و چون سفرنامه ها بسيار به امور جزئي 
مي پردازند و وقايع را محسوس مي كنند، افراد محقق 
مي توانند با آنها ارتباط جدي تري برقرار كنند. احياي 
اين سفرنامه ها براي نوش��تن بيوگرافي هاي جامعي 
دايره المعارف  الزم اس��ت. االن ش��هر مش��هد، هيچ 
گون��ه دايره المعارفي ندارد! تنه��ا دايره المعارفی كه 
در حال تدوين اس��ت، براي آستان قدس رضوي)ع( 
اس��ت با 5 هزار مدخل. همه اش هم درباره خود حرم 
مطهر رضوي)ع( اس��ت، ولي آيا اين شهر تاريخي به 
دايره المعارف نياز ندارد؟ آيا مشهدشناس��ي اولويت 
ندارد؟ يا فارس شناس��ي؟يا كرمان شناسي؟ اين امر 
در باره بس��ياري از شهرها محقق ش��ده، ولي هنوز 
مشهدشناسي اتفاق نيفتاده است! ما كدام مقطع مهم 
از تاريخ ايران را داريم كه مشهد در آن حضور نداشته 
باشد؟ مخصوصاً از دوران س��لجوقيان به اين طرف، 
تقريباً اين شهر هميشه موقعيت خودش را در تاريخ 
تحوالت ايران حفظ كرده است. بايد حرمت و جايگاه 
اين شهر و خدماتش و شخصيت هايي كه در آن زندگي 
كرده اند، به نوعي منعكس ش��ود. بايد كارنامه  افراد، 
نامه ها و مكاتبات شان، سخنراني هايشان، نظرات شان، 
رسائل ش��ان و روش هاي روزآمد و كارآمدشان ثبت 
شود كه در مقطع خود چگونه زندگي مي كرده اند. در 
شخصيت شناسي، بايد خود فرد، اساس همه جست و 
جوها باشد، يعني بايد شخصيت و حرمت فرد، در پايه 
و اساس فرآيند پژوهش قرار بگيرد و ما حتي ريزترين 
رفتارهاي او را هم بتوانيم ببينيم، بشناسيم، بشناسانيم 
و جايگاهش را تبيين كنيم. اين طور هم نباش��د كه 
مثاًل چون فالن شهيد سواد نداشته يا روستايي بوده 
يا كم سن و سال بوده، پس بايد او را ناديده گرفت و به 
شرح حال شخصيت هاي نامور پرداخت. اين يك نوع 
ظلم به فرهنگ هايي اس��ت كه در بخش هاي پايين 
جامعه قرار دارند، اما مولد هم همان ها هستند. االن 
پرتوليدترين فضاي فرهنگي ايران، به وسيله  عشاير 
دارد مديريت مي شود. عشاير در كوهستان ها، كوه و 
كتل ها زندگي مي كنند. ممكن است هيچ كدام شان 
هم در س��رمايه گذاري هاي فرهنگ��ي و ملموس ما 
دخيل نباش��ند، اما تمام ايران وامدار عش��اير است. 
تمام توليدات، صنايع دستي، كاشي كاري ها همه  اين 
فرش ها را وقتي پي جويي مي كنيد، نهايتاً از دستان 
مقدس و مبارك اين عش��اير بي��رون مي آيد، به اين 
آدم هاي كوه نشين برمي گردد و نه از دست انسان هايي 

كه فقط مصرف كننده  محصول بوده و هستند. 
  و س�رانجام، ب�از ه�م در دغدغه ش�اخص 

الگوسازي
اكنون اگر بخواهي��م براي كودكان مان الگوس��ازي 
كنيم، اگر بخواهيم بگوييم كه چه عشق هايي وجود 
داشته، چه عاليقي نقش آفرين بوده، مردم انقالبي به 
چه جامعه اي فكر مي كردند، چه ارتباطاتي آنها را به 
صحنه مي كشانده، امام خميني چه جايگاهي براي اين 
انسان ها داشته، اگر اينها را ما بخواهيم تبيين كنيم، 
واقعاً باز هم با مش��كالت تعليم و تربيتي موجود در 
جامعه روبه رو خواهيم شد و از سوي ديگر نوباوگان ما 
از رسانه هاي غربي براي خودشان الگوسازي مي كنند! 
متأس��فانه قهرمان هاي بومي و خودي، در جامعه  ما 
ناش��ناخته باقي مانده اند. اگر ما بتوانيم نوشتارهاي 
خودمان را به سمت محسوس سازي و مقبول سازي 
پيش ببريم و عالوه بر اين از نش��ر اكاذيب نسبت به 
ش��خصيت ها بپرهيزيم و واقعيت ه��اي زندگي اين 
ش��خصيت ها و مخصوصاً ش��هدا را درست منعكس 
كنيم، به نظر بنده توانسته ايم نقش فرهنگي خودمان 

را ايفا كنيم. 

در دوره مش�روطه، ف�ردي مانن�د 
آيت اهلل آقا نجفي قوچان�ي را داريم 
كه وقتي» سياحت شرق« ايشان را 
مطالعه مي كنيد، بس�يار واقع بينانه 
وضعيت خودش را در دوره  جواني و 
تحصيل منعكس كرده است. وقتي 
ب�ه نوش�تجات آقانجف�ي مراجعه 
مي كني�م، مي بينيم ك�ه صداقت را 
در باالترين س�طح ممكن و تا پايان 
حيات حفظ كرده است. اينكه من از 
ش�اگردان آخوند خراساني هستم، 
در منطقه اي داراي عنوان هس�تم و 
مردم به من چگونه ن�گاه مي كنند، 
اينها موجب نشده كه خاطرات دوران 
جوان�ي و برخ�ي از دلباختگي هاي 
خ�����ودش را منعك�س نكن�د
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نامي كه با تغيير ايدئولوژي مجاهدين 
خلق، در پيوند است!

تقي شهرام در كسوت
 يك كودتاچي تمام!

امروزه در زندگينامه نويسي هاي غربي، 
تبارها را دنبال مي كنند، ولي شما مي بينيد 
از زمان�ي ك�ه حاكميت رضاخ�ان اتفاق 
افتاد، دودمان هاي ب�زرگ در ايران از هم 
فروپاشيده اند! ش�هيد آيت اهلل مطهري 
گزارش مي دهد كه خانواده  مرحوم ميرزا 
عبداهلل مجتهد خراساني، دو قرن جريان 
فلسفه را در خراس�ان زنده نگه داشته و 
حفظ كرده اند، ام�ا همان خاندان با توجه 
به ش�رايطي كه رضاخان به وجود آورد، 
كسوت روحانيت را كنار گذاشتند و بيشتر 
جذب محافل علمي و دانشگاهي شدند
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  محمدرضا كائيني

اثري كه هم اينك 
در معرفي آن سخن 
مي رود، در بازخواني 
كارنامه تقي شهرام 
به ن��گارش درآمده 
است. اين فرد بيش 
از هر ك��س ديگر، 
دگرديس��ي  در 
عقيدت��ي و عملي 
سازمان موسوم به 
مجاهدين خلق ايران، نقش آفرين بوده و دقيقاً هم 
به همين دليل، بازشناسي وي اهميتي فراوان يافته 
است. »تقي شهرام به روايت اسناد« توسط سعيد 
كريمي به ن��گارش درآمده و مركز اس��ناد انقالب 
اسالمي آن را منتشر ساخته است. مؤلف در ديباچه 
خويش بر اين پژوهش س��ندي، در باب سوژه آن 

چنين آورده است: 
»در تش��ريح تاريخچ��ه  س��ازمان مجاهدين خلق 
ايران، شاخص ترين نام ها، گاه اهميت شان به دليل 
نقش تأسيسي آنها بوده و گاه به خاطر نقشي كه در 
تدوين و تأليف آثاري براي آموزش داش��ته اند. گاه 
نيز شهرتش��ان به مناس��بت ارتباطات و حضور در 
مقاطعي ويژه، از تاريخ مب��ارزات ايران معاصر بوده 
اس��ت. معروف ترين نام ها عبارت بودند از: محمد 
حنيف نژاد، سعيد محس��ن، عبدي نيك بين، اصغر 
بديع زادگان، محمود عسكري زاده، احمد رضايي، 
حس��ين روحاني، تراب حق ش��ناس، رضا رضايي، 
بهمن بازرگاني، مس��عود رج��وي، مهدي رضايي، 
كاظم ذواالنوار، مصطفي خوش��دل، مجيد شريف 
واقفي، مرتضي صمديه ي لّب��اف، بهرام آرام، وحيد 
افراخته، منيژه  اشرف زاده كرماني، سيمين صالحي، 
لطف اهلل ميثمي و علي رضا سپاسي آش��تياني. اين 
اسامي هر يك به مناسبتي ش��هرت يافتند و بنا به 
نقشي كه داشتند، در اذهان و يادها ماندگار گشتند. 
برخي از اسامي با ياد نيك همراه شدند، بعضي ديگر 
ميانه  خوب و بد ماندند و چند تن نيز اوراق س��ياه 

كارنامه  اين سازمان به ايشان منسوب شد. در طول 
سال هاي1352 تا1357، نام ديگري بارها و بارها 
مطرح شد كه همه  اسامي ديگر را تحت الشعاع قرار 
داد و بيش از همه در ذهن ها باقي ماند، ذهن هايي 
كه درگير خلجان ه��ا و زير و بَم هايي ش��ده بودند 
و خواه ناخواه تالش مي كردند ت��ا درباره آن نام به 
قضاوت بنشينند: تقي شهرام. نام وي ابتدا با ماجراي 
فرار حيرت انگيزش از زندان ساري، به همراه افسر 
زندانبانش  س��ر زبان ها افتاد و پس از چند سال، با 
افشا ش��دن قتل ها و ترورهاي هولناك داخلي در 
ميان سازمان مجاهدين خلق كه به ادعاي همين نام 
ديگر مسلمان نبود و در چرخه  تجربه و پويش دچار 
استحاله اي موسوم به تغيير ايدئولوژي شده بود، بار 
ديگر نام تقي شهرام در رأس همه  اسم هاي مربوط 

به اين سازمان قرار گرفت. 
پژوهشي كه پيش روي داريد، تحقيقي همه جانبه 
درباره  تقي شهرام است كه اهم موضوعات مرتبط با 
وي را در برمي گيرد. از جمله دوران قبل از زندان و 
ضربه  شهريور50، دوران هاي زندان در اوين، قصر 
و ساري، داس��تان فرارش از زندان با ذكر جزئيات 
به نقل از خودش و س��توان احمدي��ان، ورودش به 
س��ازمان پس از ف��رار و دوران تعاملش با مصطفي 
شعاعيان و كادرهاي قديمي س��ازمان، ورودش به 
مركزيت و سه  ش��اخه اي كردن س��ازمان، فرآيند 
تغيير ايدئولوژي و خروج از مذهب در بيش از نيمي 
از اعضا، تصفيه ه��ا و ترورهاي داخل��ي، ترورهاي 
سياسي و نحوه  تعامل با شوروي، سلطه  غيابي وي 
بر شاخه  خارج از كش��ور، دوران هاي نشيب و فراز 
رهبري در سازمان و نهايتاً اخراج و استعفا، دوران 
زندان در جمهوري اسالمي و ماجراهايي كه در اين 
دوران از سر گذراند، ماهيت شكايت هايي كه عليه 
وي به دادگاه انقالب اس��المي ارائه گرديد، بررسي 
روند برگزاري دادگاه و رد صالحيت آن توسط وي، 
واكنش گروه هاي مختلف از جمله مجاهدين خلق 
و پيكار به محاكمه  تقي ش��هرام و سرانجام صدور 

رأي و اعدام... .« 

   1359. تقي شهرام، در دادگاه انقالب اسالمي 


