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چکیده:
در  سیبري  از  پورحسني(  حسنعلي  دکتر  اسارت  )خاطرات  کالیما  کتاب 

در  و  ملي  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  انتشارات  در  صفحه   272 و   1394 سال 

شمارگان 500 نسخه در قطع وزیری، به چاپ رسید. تحقیق و تدوین این اثر 

توسط آقای علی درازی انجام یافته است. 

ضبط  نظر  مورد  شخص  سخنان  که  خاطرات  کتاب هاي  از  بسیاري  برخالف 
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نوشته هاي«  اثر» دست  این  است  آمده  پیشگفتار  در  آنچه  بنابر  تنظیم مي شود،  و  پیاده  و سپس 
پور حسنی » درباره خاطرات دوران حضور در شوروي« )ص 12( است. 

این کتاب از دو منظر نحوه تدوین و اظهارات پورحسني قابل بررسي است.

1. نحوه تدوین

  ژ

نقد و بررسی کتاب کالیما
خاطرات اسارت دکتر حسنعلي پورحسني از سیبري

اسالم،  از  بعد  ایران  تاریخ  دکرتی   .1

کارشناس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد 

و کتابخانه ملی

مطلب مطلبی1
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به طور کلي، آنچه قبل از هر چیز در خاطرات پورحسني جلب توجه مي کند، عدم انسجام و 
بر  را  از یک کتاب خاطرات آن است که مطالب  انتظار خواننده  ناپیوستگي مطالب کتاب است. 
مبناي ترتیب تاریخي یا دسته بندي موضوعي ببیند تا امکان پیگیري منسجم مطالب فراهم آید، 
اما در این کتاب نمي توان چنین ترتیب و انسجامي را سراغ گرفت که البته خود نویسنده در ابتداي 
کتاب و زیر عنوان »سخني با خواننده« تا حدودي دلیل این عدم انسجام را بیان کرده است» این 
یادداشت ها با من بودند تا اینکه بعضي از کتاب هاي منتشر شده نویسندگان شوروي را که ایامي 
را در اردوگاه هاي استالیني سپري کرده بودند مطالعه کردم ... و این مرا واداشت تا یادداشت هاي 
خودم را جدي بگیرم« )ص13(. با این وجود تدوین گر که عنوان » تحقیق و تدوین« اثر حاضر 
را براي خویش انتخاب نموده، مي بایست این نقیصه را رفع می نمود که در این زمینه به خوبي از 

عهده کار بر نیامده است.
نگاه جانبدارانه و یکسونگرانه تدوین گر در بخش »پیشگفتار« به وضوح نمایان است. وي به   
جاي پرداختن به تبیین واقعیات و بیان اهمیت و ارزش کتاب، روش کار و ... به مباحثي پرداخته که 
کمترین پیوستگي را با متن کتاب داراست. در این پیشگفتار ریشه تمام جریان ها و رویدادهاي دو 
سه قرن اخیر کشور به دسیسه و توطئه خارجي تقلیل داده شده است )صص11-17(، در حالي که 
تدوین گر و محقق! در بخش پیشگفتار مي بایست به چگونگي روش  کار، میزان دخل و تصرف وي 
در متن، اهمیت این اثر در پژوهش هاي تاریخي و ... قلم فرسایي مي نمود اما وی به جمله کلي 
ذیل بسنده نموده است. »دست نوشته هاي ایشان درباره خاطرات دوران حضور در شوروي در اختیار 
من قرار گرفت و به این ترتیب بود که توانستم این مجموعه را در طي سه سال تکمیل و به شکل 
این کتاب در آوردم« )ص11(، در حالي که براي مخاطب، کامال مبهم و نامفهوم است که حاصل 
تالش سه ساله محقق چه بخش ها و مطالبي از کتاب است؟ دخل و تصرف وی در متن اصلی چه 

میزان بوده است؟
پاره اي  وجود  آن  و  داد  قرار  مورد مالحظه  نیز  دیگري  جنبه  از  باید  را  تدوین گر  پیشگفتار   
گزاره هاي کاماًل اشتباه است تا جایي که بعضًا شگفت آور مي نماید، خطاهای فاحشی که مبنای 
ایران در جریان  برای نمونه وی توده ای ها و چپ های  تحلیل و تفسیر تدوین گر قرار گرفته اند. 
جنگ دوم جهانی را »مجری برنامه های ك.گ.ب« معرفی می نماید )ص9(، هرچند کا. گ. ب از 
ادغام دو سازمان اطالعاتی قبل به وجود آمد اما در آن زمان تحت این عنوان نبود و شکل گیری 
سازمانی با عنوان ك.گ.ب به یک دهه پس از اتمام جنگ جهانی دوم و پس از مرگ استالین بر 

می گردد )بارون، 1370(. می بایست تدوین گر اسم سازمان هم زمان با کتاب را انتخاب می نمود.
تدوین گر می بایست در پیشگفتار کتاب بیوگرافی جامعی از پورحسنی ارائه می داد. در حالی که   
اشاره ای به این موضوع ندارد و مخاطب با خواندن این اثر کمترین اطالعاتی در ارتباط با پورحسنی 
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به دست نمی آورد. اینکه وی در چه تاریخی به دنیا آمد؟ مدرك دکتری خویش را کی و از کجا 
دریافت کرد؟ پس از بازگشت به ایران چه سرنوشتی یافت حوزه های فعالیت های وی چه بود؟ اثر 
و آثار احتمالی دیگر او کدامند؟ در حالی که پاسخ به چنین پرسش هایی با توجه به پیوندهایی که 

تدوین گر با بازماندگان پورحسنی داشته است به راحتی و کمترین زحمت امکان پذیر بود.
همچنین برای تدوین این کتاب، محقق و تدوین گر از هیچ منبعی مدد نجسته و یا حداقل   
هیچ نشانی از بهرمندی وی از منابع در این کتاب مشاهده نمی گردد. جالب اینکه در قسمتی که 
تحت عنوان » منابع و مآخذ« )ص254( آمده حتی به یک منبع هم اشاره نشده است و فقط 16 
یادداشت زیر عنوان »منابع و مآخذ« آمده است که وجود این تعداد یادداشت برای کتابی با این 

حجم و اطالعات و واژه ها و اصطالحات خارجی بسیار ناچیز است.
در مواردی که اسامي خاص روسي ذکر شده است تدوین گر براي تلفظ درست، عنوان التین   
آن را در کنار اسم ذکر نموده است )صص134، 170، 171، 113، 118 و ...( که بهتر بود عناوین 
التین اسامي خاص در پایین صفحه درج گردد. همچنین درج عناوین التین هم به صورت گزینشی 
بوده و بیشتر اسم های خاص را در بر نمی گیرد. )صص35، 95، 148، 169، 216، 219( که الزم 

بود عناوین التین تمامی اسامی ذکر می شد.
در موارد دیگر که واژه یا مکاني نیازمند توضیح بوده است به فاصله کوتاهي یک عنوان را به   
دو صورت آورده است براي نمونه در صفحه 113 دالستروي را »تأسیسات شرق دور« معني نموده 
و چند صفحه بعد آن را » سازمان آباداني شرق دور« معني نموده است )ص118( در این موارد الزم 
است واژه در اولین کاربرد توضیح داده شود و نه پس از بارها استفاده، به توضیح آن امري که در 

این کتاب کمتر رعایت شده است.
اقدامي صورت  نیز  زمینه  این  در  متاسفانه  داشته که  ویراستاري  به  نیاز جدي  متن حاضر،   
اثر  این  مطالعه  با  مخاطب  است.  نشده  وقایع  تاریخ   ثبت  برای  تالشی  همچنین  است.  نگرفته 
کمترین اطالعی در مورد زمان رویدادها به دست نمی آورد به طوری که در این اثر حتی یک مورد هم 
زمان رویدادها مشخص نشده است. اگر چه ممکن است در اصل یادداشت های پورحسنی از این امر 
غلفت شده باشد با این وجود محقق و تدوین گر اثر هم کمترین تالشی برای مشخص نمودن زمان 
رویدادها نکرده است در حالی که می بایست حداقل زمان برخی از رویدادهای مهم را مشخص 

می نمود. اشکال دیگر کتاب در فقدان فهرست اعالم است. 

2. اظهارات پورحسني
خاطرات پورحسني به عنوان یکي از پناهنده شدگان به شوروي و کسي که سال های زیادی را 
در زندان ها و اردوگاه هاي کار اجباري شوروي سپري کرده است، مي تواند دریچه قابل توجهي براي 
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ورود به دنیاي واقعیات آن هنگام و شناخت هر چه بیشتر ماهیت جمهوري سوسیالیستي شوروي 
و پناهندگان به آنجا به شمار آید.

کتاب روایتی کم و بیش داستان گونه دارد و سرگذشت خود پورحسنی را در دوران هفت ساله   
اسارت بیان می کند. با این وجود به صورت کلی تر داستان دو گروه دیگر در آن قابل پیگیری است. 
گروهی که به » امید زندگی خوب از همه چیز خویش گذشتند« و گروه دیگری که پس از 21 آذر 
1325 و بعد از اعاده حاکمیت دوباره دولت مرکزی بر آذربایجان به شوروی پناه بردند )ص75(. داستان 
جوانانی که» به امید آب به راه افتاده و به سراب« رسیدند )ص99 ( و از این جنبه کتاب، در شکل 
رمانی هولناك جلوه گر می نماید. رمانی که قهرمانان آن جوانانی هستند که به امید زندگی بهتر و یا 
در امان  ماندن از تعقیب رژیم پهلوی، همسایگی شوروی را سعادتی می دانستند، اما فرار به شوروی 
مصادف است با افتادن در دام کشوری کمونیستی و جماعتی که یک عمر سنگ این مرام را به سینه 
می زدند با کمال حیرت با رفقایی بی مرام روبه رو می شوند که در جهنمی مخوف از آن ها پذیرایی 
می کنند. جهنمی که رازش پشت درهای آهنین آن مخفی مانده بود. آن ها »به دنبال حلیم به داخل 
دیگ تاواریش ها )رفقا(« افتادند )ص74(. کتاب حکایت بیماری ها، رنج ها، شکجه ها و ... است که بر 
آنان رفته است )ص52( و درباره » سیبری و اردوگاه های کار اجباری آن و محکومیت های با اعمال 
شاقه و سرمای شدید و گرسنگی های دائمی سیبری« خبر می دهد )ص105(. همین مسئله با توجه 
به سادگی زبان آن، زمینه ای را فراهم ساخته که خواننده به راحتی با آن ارتباط برقرار کند. از دیگر 
سو تصویری که از زندگی فاجعه بار مهاجرین ایرانی در شوروی به دست می دهد؛ دست به دست هم 

می دهند تا کتاب حاضر به اثری خواندنی و تکان دهنده بدل شود.
کتاب خاطرات پورحسني که در واقع انعکاس دهنده رنج ها و وقایعي است که بر او گذشته، ما   
را به شناخت بهتري از اوضاع و احوال کساني که شوروي را » بهشت موعود« )ص20( مي پنداشتند 
می رساند. اینجاست که تراژدی آغاز می شود و تلخ ترین آن زمانی  است که فرد در  یابد آرمان هایش 
سرابي بیش نبوده است. چنین اتفاقی در زمان ها و مکان هاي مختلف وجود داشته است، اما نمود 
آن در تاریخ معاصر و با به وجود آمدن ایدئولوژي هاي جدید، بیشتر بوده است. در تاریخ معاصر 
ایران نیز این امر به ویژه در میان آن ها که درگیر مبارزات سیاسی بوده اند، به کرات رخ داده است. 
در این میان سهم گروه هاي چپ از این آرمان باختگي تراژیک بسي بیشتر از دیگر جریان ها و 

مکتب ها بوده است که در این کتاب به شکلی عینی و ملموس نشان داده شده است.
اظهارات پورحسنی از جنبه های دیگری هم قابل مالحظه است. پورحسني در سراسر کتاب   
و بدون تمایز تمامي وابستگان به جریان چپ را خائن و وطن فروش مي داند، اما نباید از نظر دور 
داشت، این حزب در مرحله نخستین شکل گیری از زمان تشکیل تا سال 1325 اصال مارکسیستی- 
لنینیستی نبود، هر چند افرادی با تمایالت سوسیالیستی در آن شرکت داشتند. تشکیل حزب توده 
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و  داشت  تعلق شهروندی  که  آزادیخواه شهری  و یک حزب  عنوان یک حزب ضدفاشیستی  به 
انقالبی  متخصص،  بودند. شخصیت هایی  پایه گذاران حزب  از  کرده،  تحصیل  روشنفکران  بیشتر 
و عدالت خواه بودند که با وجود توانایی در فراهم آوردن یک زندگی مرفه و بی دغدغه خاطر برای 
خود و خانواده شان، مبارزه با رژیم پهلوي را برگزیدند که در سراسر کتاب بدون تمایز به خیانت و 

وطن فروشی متهم شده اند. 
با  ارتباط  در  آن ها  موضع گیری  حقیقت،  در  شود.  برخورد  آن  با  باید  احتیاط  با  که  امری   
در  آن ظهور کمونیسم  در  ایدئولوژیی که  ایدئولوژی کمونیسم جستجو کرد،  در  باید  را  شوروی 
قالب دیکتاتوری پرولتاریا یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و جامعه سرمایه داری، جامعه ای شریر 
به شمار می رود که می بایست نابود شود. اگر شخص این را بداند و در مقابل آن مقاومت کند یک 
جنایتکار محسوب می شود. این امر منحصر به ایران نبود و در حقیقت بیشتر کمونیست ها نسبت 
به مسکو چنین رویکردی داشتند. چنان که کارل پوپر اظهار می دارد: » یک تلگرام از مسکو کافی 
بود که آن ها 180درجه چرخش کنند ... و آن ها تنها به یک اصل پایبند بودند و آن هم عبارت 
بود از حمایت مطلق از مسکو، در هر شرایطی، بدون کوچک ترین تردید و تزلزل« )پوپر، 1378، 

صص49-47(.
ارائه  براي  کتاب  این  در سرتاسر  پورحسنی  دکتر  اگرچه  است  گفتني  نوشتار  این  پایان  در   
چهره اي سالم و وطن دوست از خود تالش وافري کرده است، اما تدبیر وي براي پیراستن چهره 

خود از وابستگي به شوروی و تبری از کمونیسم فراز جالبی در این زمینه به حساب مي آید!
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