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کلیدواژه ها: 

نقد و بررسی؛ خاطرات؛ شوروی، تبعیدیان.

تاریخ شفاهی، دوفصلنامه؛ سال سوم، شامره اول، شامره پیاپی5، بهار و تابستان 1396، صص

چکیده:
سال های  از  طاهرزاده  علی  دکتر  )خاطرات  مادر  ببخش  مرا  کتاب 
به  تبعیدی  ایرانیان  که  است  کتاب هایی  جزء  شوروی(  در  اسارت 
و  تفکر  چگونگی  شرح  نوشته اند.  خاطرات  قاب  در  و  شوروی 
خام اندیشی طرفداران حزب توده نسبت به شوروی و گرداندگان آن 
و تضاد بین تصور بهشت کمونیسم که این افراد در ایران از شوروی 
در  دیدند  شوروی  در  خود  زندگی  و  تبعید  ادامۀ  در  آنچه  و  داشتند 
انتشارات سازمان  از سوی  بهار 1394  در  کتاب  این  است.  آمده  کتاب 
اسناد و کتابخانۀ ملی ایران روانۀ بازار نشر شده است. محقق و مدون 
این اثر، علی درازی است. بررسی دقیق این کتاب نشان می دهد که در 
تدوین این کتاب اشتباهات زیادی صورت گرفته است: از عدم توضیح 
واژه های مغلق و مکان هایی که نیاز به معرفی داشته اند گرفته تا مقدمه 
و پیشگفتار غیرعلمی آن  و از اغالط متعدد تایپی و به هم چسبیدگی 
لغزش ها  این  آن.  نامناسب چاپ  تا کیفیت  اشکاالت ویرایشی  و  حروف 
مهم  فکت های  باوجود  و  شود  دلزدگی  دچار  خواننده  تا  شده  باعث 
تاریخی که ارائه می شود از خواندن کتاب صرف نظر کند. در ابتدای 
این نوشتار، تعدادی از فکت های مهم و جالب کتاب آمده است و در ادامه، 

اشکاالت تدوین چاپ و ویرایش مطرح می شود.

نقد و بررسی کتاب مرا ببخش مادر 
)خاطرات دکرت علی طاهرزاده از سال های اسارت در شوروی(
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 نويسنده کتاب مرا ببخش مادر، خود شاهد عینی حوادث تلخ در شوروی بوده و جزئی تر و 
دقیق تر از ديگر تبعیدنوشته ها شرح حال تبعیديان و شکنجه های روا شده بر آنان را در اردوگاه های 
کار اجباری و بعدها زندگی در شوروی نوشته است. از اين تبعیدنوشته ها کتاب »از کاخ های شاه 
تا زندان های سیبری« را سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ايران در سال 1388 منتشر کرده که به 
خاطرات دکتر غالمحسین بیگدلی می پردازد. چندين تبعیدنوشتۀ ديگر نیز از سوی ساير ناشرين 
منتشر شده مانند: »اجاق سرد همسايه« نوشتۀ اتابك فتح اهلل زاده2 و کتاب »خانۀ دايی يوسف3« از 
همین نويسنده که کتاب اخیر ماجرای مهاجرت فتح اهلل زاده و ساير اعضای سازمان فدائیان خلق 
را به شوروی نشان می دهد. کتاب »در ماگادان کسی پیر نمی شود4« به خاطرات عطاءاهلل صفوی 
از تبعید به سیبری می پردازد. کتاب »مرا ببخش مادر« که موضوع اين نوشتار است را نیز می توان 

در رديف همین کتاب ها به حساب آورد.

الف.فکتهایمهمکتاب
1. کنترل تبعیديان حتی پس از پايان محکومیت: 

آخرين روزهای مدت زندانی ام را می گذارندم که تصمیم خودم را گرفته بودم که به سمرقند بروم. 
چون می دانستم دستور آمده ايرانیانی را که مدت زندانی آن ها تمام می شود به يکی از شهرهای 
آسیای میانه بفرستند. البته به صورت تبعیدی غیرقانونی. به هر ايرانی موقع خروج از زندان چند 
شهر پیشنهاد می کردند. او می توانست يکی از شهرها را انتخاب کند. تبعیدی غیرقانونی به اين 
دلیل بود که در حکم محکومیت آن ها چیزی به عنوان تبعید وجود نداشت ولی ايرانی که به شهری 
وارد می شد، حق خروج بیش از بیست کیلومتر از مرکز شهر را نداشت. برای رفتن از يك شهر به 

  ژ

نقد و بررسی کتاب مرا ببخش مادر 
)خاطرات دکرت علی طاهرزاده از سال های اسارت در شوروی(

1. استادیار تاریخ پژوهشکده امام خمینی و 

m.sadat@yahoo.com انقالب اسالمی

همسایه.  اجاق رسد  فتح الله زاده،  اتابک   .2

تهران: معین، 1388.

یوسف.  دایی  خانه  فتح الله زاده،  اتابک   .3

تهران: نرش قطره، 1381.

پیر  کسی  ماگادان  در  صفوی،  عطاءالله   .4

اردوگاه های  از  دکرت  )یادمانده های  منی شود 

دایی یوسف(. تهران: نرش ثالث، 1383.
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شهر ديگر می بايست می رفت به ادارۀ امور اتباع خارجه و اجازه می گرفت و در جواز اقامت موقت 
او ثبت می شد )مرا ببخش مادر، ص 59( .

2. وضعیت خانوادۀ تبعیدی ها:
وقتی به سمرقند رسیدم اولین کسی که با من روبرو شد و درب منزل را باز کرد زنم بود. بغلم 
کرد و فرياد زد حسن تويی؟ باورم نمی شود مگر به تو 10 سال زندان نداده بودند. گفتم برويم تو. 
می خواهم بچه ها را ببینم. بعداً توضیح می دهم. بچه ها از شادی پر در آورده بودند، گرچه هنوز 
کوچك بودند. وقتی اين آقا به منزل رسید. جنگ آلمان و شوروی بود. نان جیره بندی شده و نفری 
چهارصد گرم جیرۀ روزانه داشتند که آن هم همیشه به آن ها نمی رسیده. زنش هرچند در خانه از 
فرش و طال و غیره همه را فروخته بود و پدرش هم که به اتهام جاسوسی برای ايران به ده سال 

زندان محکوم  شده بود و در يکی از اردوگاه های سیبری مرده بود )ص64( .
3. تبعید بعد از پايان يافتن مدت زندان

وقتی ما به عشق آباد رسیديم فهمیديم که مريخی و فیضی به جرم ورود بدون مجوز به خاک 
شوروی به يك سال زندان محکوم شدند. فیضی چون جوانی ضعیف و کم بنیه بود، به علت ابتال 
به بیماری سل ريوی در اردوگاه کار اجباری مارس که همان شهر تاريخی مرو است، فوت می کند. 
مريخی را بعد از اتمام مدت زندانی اش به سمرقند تبعید می کنند. بعد از ما با اختالف دو - سه 
روز غالم بی کسیان، علی وکیلی و اسماعیل تفضیلی به شوروی آمدند. بعد از پايان محکومیت، 

من واکبری به سمرقند و بی کسیان و وکیلی هم به تشاوز تبعید شدند )مرا ببخش مادر، ص 89( .
4. تبعیديان غائلۀ پیشه وری

وقتی وارد خانه يکی از اين تازه آشنايان شديم، به گرمی از ما استقبال کردند. دوستان ديگر آمدند و 
بعد از صرف شام مفصل، درد دل ها شروع شد و دوستان آمدن به شوروی را اين گونه تعريف کردند. 
ما همه از اعضای فرقه دمکرات آذربايجان بوديم و پس از حمله ارتش ايران به آذربايجان، کشور 
شوروی مرز را باز کرد و به ما طبق دستور استالین اجازه داده شد که وارد خاک شوروی شويم. ما 
را خلع سالح کردند. چون بیشتر اسلحه ها مال خودشان بود. ما را وارد اردوگاه ها کردند و زندگی 
فالکت باری داشتیم. در همان روزهای اول نارضايتی ها شروع شد و اين مطلب به باقراف، دبیر 
اول حزب کمونیست آذربايجان که از دوستان نزديك استالین بود می رسد. دمکرات ها را به صف 
می کنند و می گويند هر کس مايل به بازگشت به ايران است يك قدم جلو بگذارد تا فردا به ايران 
بروند. آن هايی که زرنگ بودند سر جای خود می مانند و عده ای که ساده بودند يك قدم به جلو 
می گذارند. به آن هايی که خواهان بازگشت بودند دستور می دهند که لوازم شخصی خود را جمع 
کنند. اين ها را به ايستگاه راه آهن می برند و سوار واگن حیوانات اهلی می کنند و به سیبری می برند 

و تحويل اردوگاه های کار اجباری می دهند )ص 140( .
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ب.اشکاالتولغزشهایکتاب
نگاه دقیق تر به اين کتاب نشان می دهد که اشکاالت محتوايی، تدوينی و ويرايشی در آن وجود 
دارد. اين کتاب از سوی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ايران که از سازمان های مادر و اثرگذار در 

زمینۀ انتشار متون تاريخ شفاهی منتشرشده است که همین امر لزوم نقد اثر را بیشتر می کند.
نگارنده به لحاظ حوزۀ تخصصی خود که تبعید در دورۀ پهلوی است نقد اين گونه تبعیدنوشته ها 
را وظیفۀ خود می داند. لذا به بررسی و نقد اين اثر پرداخته می شود. لغزش های کتاب در سه بخش 

اشکاالت محتوائی، اشکاالت تدوينی و اشکاالت ويرايشی تقسیم بندی شده است:

1.اشکاالتتدوینکتاب
و . 1 ندارد  چندانی  جذابیت  کتاب،  اصلی  عنوان  به عنوان،  مادر«  ببخش  »مرا  عبارت  انتخاب 

طبق گفته نويسنده به خاطره عشق و عالقه دکتر علی طاهرزاده به مادرش و بنا بر پیشنهاد 
سال های  از  طاهرزاده  علی  دکتر  »خاطرات  زيرعنوان  است.  شده  انتخاب   نام  اين  نويسنده 
اسارت در شوروی« هم صحیح نیست؛ زيرا اسارت تعريف مشخصی در علم حقوق و سیاست 
دارد. اسارت واژه ای است که در مورد افرادی که در جنگ بین دو طرف دستگیر می شوند و 
به جهت جلوگیری از اقدام مخالفی، مدتی را در حبس بسر می برند به کار می رود. سلب آزادی 
اسیر، مجازات جنگیدن او علیه آن کشور است و برای اسارت، دادگاهی تشکیل نمی شود. علی 
او  لذا واژۀ اسیر را نمی توان برای  طاهرزاده در دادگاه محکوم شده و حکم محکومیت دارد؛ 
به کار برد. کیفر وی »تبعید با اعمال شاقه« است که گاهی نیز »حبس در تبعید« بوده است. 

لذا بهتر بود واژۀ »خاطرات در تبعید« به جای »خاطرات اسارت ...« در عنوان کتاب می آمد.
چپ . 2 »جريان های  مانند:  است  نامفهومی  جمالت  حاوی  اسناد  پژوهشکدۀ  نخست  سخن 

تاريخ  در  غرب  استعمار  به  وابسته  شاهنشاهی  و  ناسیونالیستی  فراماسونری،  مارکسیستی، 
 – ايرانی  با فرهنگ  تعارض  تقابل و  بیراهه های  را در کژراهه ها و  ايران، نسل هايی  معاصر 
اسالمی، وفاق و اقتدار ملی قراردادند.« يا اين جمله »روند خاطره نويسی در سال های اخیر 
شروع شد و همچنان ادامه دارد و شمار قابل توجهی از آثاری که به نقد مارکسیسم، حزب توده 
آثاری  که  است  پرداخته   )1380 -1280( در سال های يك سده  گروه های چپ  عملکرد  و 
قابل توجه می باشند. مسلمًا گسترش دامنه انتشار خاطرات فعاالن سیاسی، نشر اسناد، حضور 

فعال محققان و مورخان معاصر  ... در اين عرصه بر »حافظه تاريخی« جامعه ما می افزايد«.
عالوه بر اين موارد در پاراگراف سوم همان صفحه می نويسد: »دسته ای ديگر به تحريف وقايع . 3

و وارونه گويی و وارونه نويسی حقايق پرداختند و رويدادها را برخالف آنچه رخ داده در دسترس 
جامعه قراردادند تا به اين وسیله خود و جريانات وابسته و دلبسته خويش را تبرئه کنند. جمعی 
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اختیار قلم و زبان خود را به مراکز استعماری تاريخ نگاری سپردند تا مبادا پرده از اسرا کنار 
توان علمی و تخصصی در تجزيه وتحلیل و  فاقد  يا  افراد فرصت طلب و  از  رود. گروه ديگر 
بررسی تاريخ نیز به میدان آمدند که فاقد صالحیت علمی، اخالقی و اجتماعی بودند. جمع 
اين موارد سبب شد تا شماری از افراد مؤثر در آن جريان ها به بیان مخدوش و مشکوک از 
گذشته بپردازند.« اين مقدمه غیرعلمی است به بیانیه های سیاسی و سرمقالۀ برخی روزنامه ها 

شبیه است.
پیشگفتار نويسنده، بدترين نوع ورود به متن را ارائه کرده است وی بدون اشاره به جريانی آن را . 4

به جريان اول و دوم دسته بندی کرده است درصورتی که برای خواننده معلوم نیست منظورش 
کدام جريان است چون جريانی را نگفته است. در پاراگرافی که در آن جريان دوم را توضیح 
داده از نظر ويراستاری اشکال وجود دارد. در ضمن در اين پخش جمالتی حاوی شعارزدگی 
وجود دارد مانند: »نسل های متوالی که در آرمان گرايی، به  دنبال سعادت و خوشبختی، فعالیت 
از پنج نسل،  افزون  برای رشد و تعالی خود و مملکت بودند به سراغ غرب و شرق رفته و 
استعداد و نبوغ را فدای جهل و منافع خود کردند، اگرچه خود نیز ناکام مانده و رسوای عام 
و خاص شدند.« )ص 12( و يا جملۀ »نه آن دسته که طوطی وار و ناآگاهانه حامل خاطرات، 

خاطیان، خائنان، خاسران و وابستگان شرق و غربند« )ص12(.
شرق زده . 5 يا  غرب زده  حالت  بهترين  در  آن  در  همه  که  است  ملغمه ای  پیشگفتار،  واقع  در  

هستند. درحالی که نیاز به اين همه شعار دادن نیست و خاطرات خود، بیانگر عملکرد اين افراد و 
شوروی ها در دوران حکومت استالین و پس  از آن است.

واژه های احساسی »بندگان خدا«، »فريب«، »جهل«، »شیفته«، »خوشبختی« و... در مقدمه . 6
به چشم می خورد.

در . 7 درخواست دوست خود  بنا بر  بیان کرد.  ابتدای خاطراتش  در  همان طور که طاهرزاده خود 
سن 82 سالگی به نوشتن پرداخته که باوجود حافظه کم، برايش کار آسانی نبوده است. لذا در 

اين گونه موارد که خاطرات سال ها بعد نوشته می شود امکان خلط خاطرات وجود دارد.
در کتاب مشخص نیست که حوادث در چه زمانی اتفاق می افتد و خاطرات در فضای خأل جلو . 8

می رود و خواننده معلق است و نمی داند االن چه سالی است و طاهرزاده چند سال دارد ظاهراً 
چیزی که اهمیت ندارد تاريخ است. فقط در صفحۀ 17»من در اول آذر 1308« و صفحۀ 59 
»در تاريخ 23 فوريه 1948 از زندان آزاد شده« و صفحۀ 76 »روزهای دوم و يا سوم اکتبر 
سال 1948 و در صفحۀ 78 »نصف شب ششم اکتبر 1948« تاريخ ذکرشده است. در موارد 

ديگر فقط به گفتن سال اکتفا کرده که آن نیز محدود است.
 دکتر طاهرزاده در کتاب، خاطرات افراد ديگری را که در دوران تبعید برای او گفته اند آورده . 9
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است مانند صفحۀ 140 که طاهرزاده شاهد عینی ماجرا نیست و خاطرات ديگران را نقل کرده 
است. ذکر شرح حال ديگران که از آن ها شنیده است، در وسط شرح حال خودش در متن باعث 

ايجاد سکته در متن می شود.
به کار بردن واژۀ »رضاخانی« به جای »رضاشاهی« نادرست است. در اين تاريخ رضاشاه، شاه . 10

بوده است. می توان عملکرد او را نقد کرد اما نمی توان به صرف مخالفت با فردی عناوين او 
را قلب کرد.

از ديگر مشکالت محتوايی اين کتاب است. مثاًل . 11 رها شدن خاطرات و عدم تکلیف خواننده 
و  است  شده  رها  نیمه کاره  و  نقل شده   168 در صفحۀ  که  طاهرزاده  از  خواستگاری  خاطره 
بهروز عرفان چه  از مراسم جشن عروسی  بعد  اين خواستگاری  تکلیف  نیست که  مشخص 

شده است.
معادل التین واژگان سخت قرائت و مشکل و نیز توضیح دربارۀ اين واژگان در متن نیامده است . 12

مانند واژۀ »تخاتاش« در صفحۀ 121 و يا واژۀ »کراناوت« در صفحۀ 128.
معادل التین واژگان سخت قرائت بايد در اولین بار اشاره بدان ها بیايد که در کتاب رعايت نشده . 13

است و يا در مرتبۀ چندم اشاره به آن ذکر شده است.
بدون توضیح . 14 واژگان  از  برخی  اما  آمده  در داخل متن  فارسی،  زبان  به  واژگان  برخی  معنی 

رهاشده است مانند واژۀ »برش« در جملۀ »شب شد نفری يك کاسه برش با کمی نان به 
ما دادند« در صفحۀ 66. اين توضیحات بايد در پاورقی بیايد تا خواننده با يك گردش چشم، 

معادل را ببیند و يا توضیح را بخواند و به خواندن متن بازگردد.
مشخصات برخی شهرها و مکان ها در پاورقی ذکر نشده است. برای نمونه در پاراگراف دوم . 15

صفحۀ 170 واژۀ »ريگاری« بايد توضیح داده می شد که اين شهر کجاست؟ در کدام جمهوری 
است و فاصلۀ آن تا پايتخت چقدر است. واژۀ »آب گرم« در صفحۀ 172 چون اسم خاص 
است نیاز به توضیح دارد. همچنین واژۀ »باغ شمال« در صفحۀ 130 و واژۀ »متروی« در 

صفحۀ 183.
در اوايل صفحۀ 43 در میان گفتگوها از واژۀ »بانه« استفاده  شده است که ربطی به جمالت . 16

نه  به خدا   قلی که  او  به منزل  اواسط صفحۀ 44 در عبارت »رفتیم  ندارد همچنین در  قبلی 
پنجره داشت و نه هواکشی«، »او به« در اينجا اضافه است و به جمله ربطی ندارد. جملۀ »ما 
به کنار خلیج حسن قلی را گرفتیم« در ابتدای صفحۀ 48 هیچ ارتباطی با جمالت قبل و بعد 

از خود ندارد.
واژۀ . 17 از  پايین تر  سطر  چند  در  و  کرده  استفاده  »سن پترزبورگ«  از  يك بار   156 صفحۀ  در 

»لنین گراد«، در واقع در اينجا عدم رعايت يکدستی اسامی شهرها وجود دارد.
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در برخی از موارد نويسنده از زبان گفتار استفاده کرده است مانند »باال می ريم« در صفحۀ 161 . 18
و يا استفاده از لهجۀ تاجیکی مانند »جور آمد« در صفحۀ 171 به جای »جور شد«.

در مورد وجه تسمیۀ »محمداويچ« بعد از ورود او به دانشکدۀ پزشکی در صفحۀ 182 توضیحی . 19
نیامده است.

در اين کتاب پاورقی و حتی پی نوشت به جز در يك مورد )صفحۀ 69( وجود ندارد.. 20
استفاده از واژۀ »هالل احمر« در صفحۀ 123 درست نیست؛ زيرا هالل احمر مربوط به زمان . 21

بعد از انقالب است. در دورۀ پهلوی اسم اين نهاد »جمعیت شیر و خورشید سرخ ايران« بود.
 در صفحۀ 149 چنین آمده است: »بعد از خوردن مهر در شناسنامه اگر مسیحی بود می توانست . 22

برای خواندن صیغٔه عقد پیش کشیش برود و اگر مسلمان بود به مسجد می رفتند.« با وجود 
ارتباط اين عبارات با جمالت قبلی جمع و مفرد افعال رعايت نشده است و حتی فاعل و فعل 

باهم نمی خواند.
واژۀ . 23 التین  معادل   121 صفحۀ  در  نوشت:  بزرگ  حروف  با  نبايد  را  واژگان  التین  معادل   

»کاراکاندا« را به صورت »KARAKANDA« و معادل التین واژۀ »بارکاس« در صفحۀ 
83 به صورت »BARKAS« آمده است.

 معادل برخی از واژگان به التین به صورت غلط ضبط  شده است: در صفحۀ 99 معادل واژۀ . 24
 95 صفحۀ  در  سیبر«  »نوی  واژۀ  التین  معادل  و   »VBLASOF« به صورت  »والسف« 

به صورت »NovicBir« آمده است.
 در صفحۀ 96 برای واژۀ »میچورمن« معادل »MICHURTN« آورده شده است و مشخص . 25

نیست اين واژه میچورمن صحیح است يا میچورتن.
»سوسیالیسم« . 26 و  »سوسیالیزم«  صورت  دو  به  سوسیالیسم  واژۀ   109 صفحۀ  اواسط  در   

ضبط شده است.
از واژۀ »آسیای میانه« واژۀ »KRASUAROSK« در صفحۀ 128 آمده است که . 27 بعد   

مشخص نیست معادل روسی آسیای میانه است يا نام راه آهن سراسری و يا چیز ديگری.
طاهرزاده در صفحات متعددی از کتاب از دختری ياد می کند که با او دوست بوده است و در . 28

صفحۀ 155 اسم دختر »طمارا« را می آورد که الزم بود اين اصاًلح را مدون انجام می داد و نام 
دختر را در اولین بار اشاره به او می آورد.

 منظور از کاخ سلطنتی پادشاه تزار در صفحۀ 156 چیست؟ به کار بردن دو واژۀ »پادشاه« و . 29
»تزار« پشت سر هم درست نیست.

 در پاراگراف آخر صفحۀ 157 خاطره ای آمده که کاماًل مجهول است و بايد يك صفحه را . 30
خواند تا فاعل آن کار پیدا شود.
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 در اواخر صفحۀ 127 واژۀ »بوشالت نو« دو بار پشت  سرهم آورده شده؛ يك بار به صورت . 31
»بوشالت نو« و بار ديگر به صورت »يوشالت نو«؛ و معلوم نیست که اين واژه با »ب« شروع 

می شود و يا »ی«.
آمده که درست . 32 واژۀ »پرامیدولی« معادل التین »PRDMLODL« در صفحۀ 177  برای 

غلط  نیز  در صفحۀ 193  برای »موسترگ«   »moe torh« معادل التین نیست. همچنین 
است.

در صفحۀ M. T.C« 183« واژۀ مخففی است اما توضیحی مبنی بر اين که اين واژه مخفف . 33
چیست وجود ندارد.

تصاوير انتهای کتاب شامل 23 قطعه عکس و سند است که 5 قطعه از آن ها زيرنويس ندارد.. 34
زيرنويس عکس اول غلط است زيرا مربوط به سال های جوانی طاهرزاده است ولی ذکرشده . 35

که »دکتر طاهرزاده يك سال بعد از ازدواج – ايران 1349« درحالی که عکس های دوران کار 
و تحصیل در شوروی چهرٔه پیرتری را نشان می دهد.

واژگانی که نیاز به معادل التین و توضیح داشته اند ولی معادل و توضیحی برای آن ها نیامده . 36
است عبارت می باشند از: کلخوز، پامیری.

واژگانی که نیاز به معادل التین داشته اند ولی معادلی برای آن ها ذکر نشده عبارت هستند از: . 37
پاولودار، امك، ايکی باستوس، تخاتاش، کگلینکايا، کراناوت، کولجی بیشف، اوير، اولجابايف، 

تیلی بايف، کالوا، اپی هاتر، واسیلی گريگورويچ، نیکاليف، کوژخف، آتابايف، تراموا.
معادل و توضیح برخی واژگانی در دفعۀ چندم از ذکر آن ها آمده درحالی که بايد در دفعۀ اول . 38

معادل و توضیح آن ها بیايد: اين واژگان عبارت اند از: پاويولو، کالوا.

2.اشکاالتنشرکتاب
کتابخانۀ ملی ايران، اين کتاب را در ذيل کتاب های »تاريخ شفاهی« خود منتشر نموده و اين . 1

را روی جلد کتاب هم ذکر کرده است اما فیپای کتاب آن را در رديف خاطرات ذکر می کند. 
که  تاريخ شفاهی-  کتاب،  است.  خاطرات  و  نیست  تاريخ شفاهی  کتاب،  اين  می رسد  به نظر 
حاصل مصاحبۀ فعال و پويا بین مصاحبه کننده و مصاحبه شونده است- نیست و در نهايت اين 
اثر را می توان در ذيل خاطرات دسته بندی نمود و نه تاريخ شفاهی. دکتر طاهرزاده در بخش 
»سخنی با خواننده« ذکر می کند که يکی از دوستانش به نام ناصر اويسی از وی درخواست 
کرده است تا به طور مختصر هم که شده چیزی بنويسد و همان کاری را بکند که دوست 
مشترکشان دکتر عطاءاهلل صفوی در کتاب »در ماگادان کشی پیر نمی شود« انجام داده است 
و اين نکته نشان می دهد که کتاب، تاريخ شفاهی نیست و خاطرات خود نوشت )اتوبیوگرافی( 
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است. خلط تاريخ شفاهی و خاطرات از سوی يك ناشر معمولی بخش خصوصی پذيرفتنی است 
اما از سوی کتابخانۀ ملی ايران که داعیۀ مادری در اين حوزه دارد خیر.

از . 2 طاهرزاده  علی  دکتر  »خاطرات  آن  عنوان  زير  و  مادر«  ببخش  »مرا  کتاب  اصلی  عنوان 
فرد  و  زوج  دو صفحۀ  هر  باالی  در  جداکننده  بدون عالمت  در شوروی«  اسارت  سال های 
به کار رفته که خواننده را گیج می کند. بهتر بود بخش بندی برای کتاب در نظر گرفته می شود 
و عنوان اصلی کتاب در صفحۀ زوج و عنوان بخش نیز در صفحۀ فرد می آمد تا خواننده بداند 

چه قسمتی از کتاب را مطالعه می کند.
پاراگراف بندی برای جلوگیری از خستگی چشم خواننده است که در اين کتاب مراعات نشده . 3

است.
سر صفحۀ بخش عکس ها کاماًل غلط است و مربوط به کتاب ديگری است.. 4
کتاب، نمايه ندارد.. 5
عوض . 6 قلم  فونت  می رسد  اشخاص  نام  به  که  زمانی  به ويژه  کتاب  اين  متعدد  صفحات  در 

می شود که اين کار صحیح نیست. برای نمونه در صفحات: 26،13، 27، 29، 35، 38، 41، 
 ،191 ،189 ،169 ،165 ،163 ،160 ،147 ،145 ،137 ،121 ،108 ،103 ،85 ،81 ،80 ،66 ،43
192، 201، 203، 205، 207 عالوه بر اين در صفحۀ 170 کل نقل قول پاراگراف اول نیز دارای 

اين مشکل است.
میان حروف يك کلمه و يا واژه های ترکیبی فاصله انداخته  شده است؛ مانند »کژراهه ها« در . 7

صفحۀ 9، »وحشی گری« در صفحۀ 80، »می پوشید« در صفحۀ 88، »يادداشت« در صفحۀ 
»عذر  و  »قدبلند«  و   161 صفحۀ  در  »می شود«   ،156 صفحۀ  در  پترزبورگ«  »سن   ،146

خواهی« در صفحۀ 162.
عدم رعايت فواصل بین کلمات و بین بخش های واژه های ترکیبی در سراسر کتاب وجود دارد . 8

که برای نمونه می توان به صفحات 118، 189، 193، 205 اشاره کرد.
3.اشکاالتویرایشی

که . 1 منابعی  از  يکی  »بی گمان  نمی خواند:  باهم  افعال  زبان   9 در صفحۀ  نخست  در سخن   
مصاحبه های  و  خاطرات  باشد،  جريان ها  اين  شناخت  در  محققان  راهگشای  می توانست 

بازی گردانان و بازيگران اين گروه ها بود.
 کتاب 223 صفحه دارد درحالی که در فیپا 222 صفحه ذکرشده است.. 2
 در فیپا در شناسه افزوده علی درازی تحت ِعنوان »گردآورنده« آمده است اما در شناسنامه . 3

»تحقیق و تدوين« آمده است؛ که بايد اصاًلح شود.
 عدم يکدستی در ضبط واژه ها در برخی موارد وجود دارد مانند واژۀ »امضا« که در صفحۀ . 4
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150 به اين صورت نوشته اما در جای ديگری مانند صفحۀ 73 به صورت »امضاء« آمده است.
 در قسمت فیپا، عنوان، به صورت خاطرات علی طاهرزاده آمده بدون ذکر »دکتر« و در قسمت . 5

پايین فیپا »دکتر« را ذکر کرده اند.
 در صفحۀ 95 جملۀ »اتفاق خاصی در اينجا اتفاقی رخ نداده است.« از نظر ويرايشی غلط است.. 6
 وجود جمالت نامفهوم يکی ديگر از مشکالت تدوينی اين کتاب است مثاًل در صفحۀ 80 . 7

از قطارها  او را در يکی  چنین آمده است: »در بین ما مهندسی بود که به جرم اسیر شدن 
دستگیر کرده بودند«.

 در صفحۀ 67 جمله ناتمام رها شده است؛ »در سال 1948 که ما در سمرقند بوديم خانه های . 8
شهر سمرقند لوله کشی آب شهری نداشت. سر هر کوچه وصل به خیابان يك شیر آب تلمبه دار 

بود و اهالی آن کوچه با سطل از شیر، آب می بردند به منازلشان «.
درصورتی که . 9 است  کرده  استفاده  عناوين  جلوی  در  دونقطه  از عالمت  مطالب  فهرست  در   

نیازی به هیچ عالمتی نیست. عالوه بر اين ذکر شمارۀ صفحۀ عناوين »تأسیس گروه مخفی 
در زندان« 98، »عزيمت به مسکو و دستگیر شدن دم در سفارت« 135، »اتمام دانشکده و 

شروع به  کار« 168 و »شروع به  کار در شهر ريگاری«172 غلط است.
زبان جمالت دائمًا در حال تغییر است و از زبان حال به گذشته و از گذشته به حال می آيد . 10

نمونه ای از آن را می توان در صفحۀ 97 و در صفحۀ 132 ديد.
به کار بردن نابجای عالئم سجاوندی؛ مانند عالمت تعجب به جای نقطه و يا سؤال، عالمت . 11

نقطه به جای سؤال و يا کنار هم قرار دادن چند عالمت تعجب. برای مثال در صفحۀ 194 
بعد از جملۀ »کسی به شما گفته من دکترم« بايد عالمت »؟« بیايد نه »!« و يا در انتهای 
صفحۀ 177 بعد از عبارت »تنقیه با آب صابون!« سه عالمت تعجب پشت سرهم آمده است.

عدم استفاده درست از حرف »و«، از قبیل نگذاشتن آن در بین دو کلمه مثاًل در صفحۀ 93 . 12
و  »کارگران«  واژۀ  دو  بین  که  کشند.«  زحمت  کشاورزان  کارگران  توده  کشور  اين  »همه 
»کشاورزان« حرف »و« می خواهد و يا قرار دادن در جای نادرست مثاًل در صفحۀ 167 بین 
اسم و فامیل »و« گذاشته است، »شرکت در عروسی بهروز و عرفان«، يا در صفحه 118»تو 

را حتمًا سر و کار خواهم برد«.
 استفاده از حرف ساکن در انتهای برخی از کلمات مانند »اوايل« در صفحۀ 17، »مادرم« در . 13

صفحۀ 18، »ظهر« در صفحۀ 24، »اقوام« در صفحۀ 39، »خلیج« در صفحۀ 48، »کردن« 
در صفحه 49، »اول« در صفحۀ 50، »مینی بوس« در صفحۀ 53، »مأمورين« در صفحۀ 99، 
»زندانیان« در صفحۀ 114، »گرفتن« در صفحۀ 137، »عملی« و »دانشکده« در صفحۀ 165.

استفاده از عالمت »-« در جاهايی که نیازی به آن نیست مانند صفحات 121، 125، 129 و 158.. 14
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حذف عالمت »،« در مواردی که بايد از آن استفاده می شد: برای نمونه صفحات 68، 72، . 15
104، 142، 165، 182؛ و استفاده نکردن از عالمت »:« که می توان به صفحۀ 118 اشاره کرد 
و همچنین استفاده نکردن از عالمت »؟« در مواردی که به آن نیاز است مانند صفحۀ 74 
»اين حرف ها چیست که تو می گويی« و همچنین عدم استفاده از عالمت »نقطه« در بعضی 

موارد مانند انتهای صفحۀ 194 »شکنجه شدند! گفتم بله«.
 استفاده نکردن از »را« در صفحات 68 »من پدرش در بیاورم«، 104 »همه خراب می کنیم«، . 16

118 »من آدرس پیدا کردم« و يا استفاده کردن از آن در جاهايی به آن نیاز نبود مانند، صفحۀ 
108 »من 5 سال را حبس را کشیدم«.

 در صفحۀ 133 جملۀ »نامه ات را بندر انزلی پست می کنم« حرف »در« نیاز است.. 17
 در جملۀ »پس از حدود يك ماه برادران و خواهرانم با ماشین به استقبال آمدند و مرا به منزل . 18

بردند« در صفحۀ 206 به نظر می رسد »حدود شش ماه« درست است.
 در پاراگراف آخر صفحۀ 164 در مورد کلمه »معماری« که دو بار در اين پاراگراف استفاده شده . 19

است بايد گفت که حتی يکدستی در کار غلط هم وجود ندارد.
چسبندگی حروف در کتاب در صفحات 129 »می کنی«، 160 »میدانم« و 200 »می رفتیم« . 20

وجود دارد.

در کتاب متأسفانه اغالط تايپی فراوانی وجود دارد که شايستۀ اين کتاب و اين ناشر نیست:

صفحهدرستغلط تایپیصفحهدرستغلط تایپی
145عینکیعنیکی13استاداناساتید

145چیزیچیری14سپاسگزارمسپاس گزارم
146نوبتشتوبتش16خوانندهخوانده
146نوشتمننوشتم22آقایآقای

150دانشجویدانجشوی26استانداراستاندارد
154دوازدهدوزاده26پیشپیس
154سینماسنما27زنگرنگ

157مملکتیملکتی31منارجنبانمناره جنبان
158وقتدقت46فهمیدیمفمهمدیم
158تاجیکستانتاجسکتان52یقینیعقین

160ایرانایرن52نزدیکینزدگی
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صفحهدرستغلط تایپیصفحهدرستغلط تایپی
160نشنیده امنشینده ام54کشاورزیکشاوری
160شنیده ایشینده ای56کمی ترکمتر
160دوستدولت58این جاای جا
161می خواستیممی خواسیتم58کارگاهگارگاه
161قولبد قول62امنیتامینت
162دادندداند63راه آهنراه آهن

165شنیدندشیندند64بگیربیگر
166ماگادانماگاران67اندوداندازه
168امیدوارامیداوار71بیرونبیرن
169آمدندامدند74اواین

170میرزامیزرا74امتیازامیتاز
170آخرآخر80فهمیدیمفهمدیم

171بچه هابجه ها81خوابیدهمی خوابیده
172بروبرون82دادگاهدادگاه

173می بریممی یریم84پریروزپری روز
179سر گروه ماسر گرو ما87،173بود،بودف
180نوبتنویت87زندانرندان

180عزیزانعزیران93دویدندودیدن
181کوه هایکوهای97کمیسیونکمسیون
182غذاییغذائیی98اردوگاهاردگاه
182به خوبیبخوبی98قسمتقمست
182رستورانیرستوانی99اوکرایناکراین

184کلینیککلنیک104می کنیمی کنیم
186پلی کلینیکپلی کلنیک105، 107اوکراینیاکراینی

189بعدبع106کاپیتالیستکاپتیالیست
190فاکولتهفالکوته106که سرپرستیو سرپرستی

190نمی توانستنمی توانتست110آنانی
منتظر من منتظرمنند115عذابغذاب

هستند
191

193کارکنانکارکندان115، 116اوکراینیاکراینی
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صفحهدرستغلط تایپیصفحهدرستغلط تایپی
194بمانیدبمایند117،137،163بلیتبلیط

196انتظارانتظا117ماندمماندنم
198برادرمبردارم119داد.داده بود

201کندکنن121قرقیزستانقیرقیزستان
202از دوازش دو124واردوراد

204شورویشوری126ادارهاداره د
205ترورتروز130می دادندمی داند
206شاهنشاهیشناهنشاهی138پناهندهپناهده

207عکسمعسکم142تو راترا




