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در ســالیان اخیر، شــاهد ولع فراوان برخی 
سریال سازان، در پرداخت به دوره قاجار، به ویژه 
مقطع سلطنت ناصرالدین شــاه هستیم. این 
در حالی اســت که برای مخاطبان مبتدی این 
سریال ها نیز اشــتباهات فاحش پژوهشی آنها، 
آشکار است. به بهانه پخش سریال »جیران« به 
کارگردانی حسن فتحی و درباره موضوع آن، با 
خسرو معتضد،  پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، به 
گفت وگو نشسته ایم. او در این مجال، به پاره ای 
از مالحظات خویش در این باره، اشاره کرده است.

تاریخ از شخصیت زنی به نام »جیران« 
و ارتباط او با ناصرالدین شاه قاجار، چه ثبت کرده 

است؟
به نام خدا. جیران -که نام اصلی اش خدیجه است- 
دختر محمدعلی خان تجریشی، باغبان بود که گاهی 
نجاری هم می کرد. جیران، اهــل ده ازگل تجریش 
بود. این دختر دهاتی، قدبلند، الغراندام و زیبا بود و 
با توجه به اینکه زنان آن دوره فربه بودند، الغر بودن 
خدیجه خانم، برای شاه بســیار جلوه داشت. جیران، 
دختری بامزه، ســاده و مهربان بود، اما گاهی به خود 
شــاه هم اخم می کرد. در واقع رفتارش با شاه، مثل 
یک آدم معمولی بود. همین امر هم موجب شــد که 
ناصرالدین شاه به او عالقه مند شود. درخصوص جیران 
در اسناد آمده: »مانند شــاه لباس سواری می پوشد 
و چکمه به پا می کند! وقتی سوار اسب می شود و به 
تاخت می تازد، هیچ کس به گردش نمی رسد. جیران 
مغرور، سرکش، ناشکیبا و بی اعتنا به مادر شاه، یعنی 

مهدعلیاست....«.
از نحوه آشــنایی ناصرالدین شاه با 

جیران، چه اسنادی در دست است؟
آس المینسکی، تنها فردی است که به نحوه آشنایی 
ناصرالدین شاه با جیران، اشاره کرده است. المینسکی 
)مدیر رسیدگی به امور ایران، در وزارت امورخارجه 
روسیه(، در ســال1318ه.ق، مأمور تفحص و تهیه 
گزارش از ایران می شــود و یادداشــت هایی به نام 
»ایران و ایرانســکی« )ایران و ایرانیان( نوشته است. 
او حدوداً 6-5 سال، در ایران سکونت داشته و با توجه 
به ذوق ادبی اش، به مطالعه درباره شهر تهران، عوامل 
روسیه در ایران، عوامل انگلســتان در ایران، عوامل 
عثمانی در ایران، دربار قاجاریــه، زندگی در دربار و 
زن های ناصرالدین شــاه، پرداخته است. المینسکی 
که در زمان سلطنت مظفرالدین شاه به ایران می آید، 
نکات بسیار جالبی را در نوشــته هایش آورده است. 
متأسفانه کتاب وی، تاکنون به فارسی ترجمه نشده 
است. فقط مرحوم علی جواهرکالم که مترجم زبان 
روسی بود، یادداشــت های پراکنده ای از این کتاب 
را در سال1322شمســی، در مجله »راه نو« منتشر 
کرد. المینســکی درخصــوص جیــران، 2خط در 
یادداشــت هایش آورده اســت: »جیران دختری از 
دهات تجریش بود که باالی درخت نشســته و توت 
می خورد. شــاه او را در جوانی دیده و شیفته او شده 
است...«. صحنه آشنایی ناصرالدین شاه و جیران را، 
من براساس گفته های المینسکی، صحنه سازی کرده 

و در کتابم آورده ام.
حتی دوســتعلی خان معیرالممالــک )نوه دختری 
ناصرالدین شــاه( نیز در مطلب  کوتاهــی که درباره 
جیران، در کتاب خاطرات  خود نوشته، می گوید: »من 
او را درک نکردم، ولی شنیده ام که دختری تجریشی و 
زیبا بوده که شاه به او دل باخته و وی را به عنوان صیغه 
گرفته است. بعد او را ســپردند، به دستگاه سلطان 

خانم)رقاصه حرم(...«.
برحسب شنیده ها، شــما برخی از 
سکانس های سریال جیران را، برگرفته از یکی از 

آثار خویش می دانید؛ اینطور نیست؟
بله. صحنه هــای مختلف این ســریال، مثل بخش 
آشنایی ناصرالدین شاه با جیران، از کتاب من به نام: 
»از فروغ السلطنه تا انیس الدوله« برداشته شده است؛ 
کتابی که تا به حال، 6بار تجدید چاپ شــده اســت. 

به نظرم ساخت سریالی با این موضوع، کار خوبی است و 
خیلی خوشحالم که در این دوران نبود بودجه و کمبود 
فیلمنامه، چنین فرصتی برای تولید این اثر ایجاد شده 
است، اما به آنها می گویم که یک مقدار مطالعه کنید 
و تاریخ را هم تحریف نکنید. اسم محقق اصلی را هم 
بیاورید چون ادب ایجاب می کرد که بگویند دست کم 
بخش هایی از این سریال، براساس قسمتی از کتاب 
خسرو معتضد، نوشته شده است. صحنه ای که به آن 
اشــاره کردم، پرداخته ذهن من است. من یک خط 
نوشته المینســکی را تبدیل به 20صفحه کرده ام. 
االن هم در حــال نگارش کتابی، در مورد شــخص 

جیران هستم!
ظاهراً انتقادات شما، تنها معطوف به 
نخستین بخش از این ســریال است. پشتوانه 

پژوهشی این اثر را، چگونه ارزیابی می کنید؟
من یک قسمت از این سریال را دیده ام و دیگر هم آن 
را نخواهم دید. چون بسیار ناشیانه و با نابلدی تمام، 
نسبت به این موضوع تاریخی رفتار شده است. جالب 
اســت که یکی از کســانی که در پرداخت این فیلم 
دستی داشــته می گوید: من 12سال، درباره جیران 
مطالعه کرده ام. مثل اینکه می خواسته درباره کوانتوم 
تحقیق کند! ازجمله نکات اشتباه در این سریال، نحوه 
اســتفاده از لباس  و کاله  است. محققان می دانند که 
کاله ناصرالدین شاه در اوایل سلطنتش، همانند کاله 
امیرکبیر بلند بوده و کوتاه شدن کاله، در طول زمان و 
براساس بخشنامه شاه صورت گرفته است، درحالی که 
در ســریال جیران، کالهی که بر سر ناصرالدین شاه 
گذاشته شده، مربوط به اواخر سلطنت وی و سفرش 
به اروپاست. آشنایی با خدیجه خانم، مربوط به اوایل 
سلطنت  ناصرالدین شاه اســت. زمانی که امیرکبیر 
کشته شــده و میرزا آقاخان نوری، جانشین اوست. 
لباس نظامی هم که بر تن حاج علی خان حاجب الدوله 
)اعتمادالســلطنه( کرده اند، اشــتباه است. او لباس 
نظامی نداشــت، چون فراشباشــی دربار بود. لباس 
جیران هم، اینطور که در سریال نشان می دهد، نبوده 
است. دختران دهاتی، شلوار ســیاه نسبتا گشادی، 
به نام دبیت حاج علی اکبری می پوشــیدند. جیران 
دختری فقیر و دهاتی، با همین پوشــش بوده است. 
از طرفی ســن بازیگر نقش جیران )پریناز ایزدیار(، 
خیلی بیشــتر از جیران واقعی اســت چون موقعی 
که شــاه، عاشق جیران می شــود، او 17سال داشته 
است. نکته بعد اینکه پژوهشــگر سریال شنیده که 
جیران اسب سواری می کرده، اما دختر فقیر دهاتی 
که اسب سواری نمی داند. جیران وقتی ملکه می شود و 
به آن قدرت و شوکت می رسد، اسب سواری می آموزد. 

حتی انیس الدوله که بعد از جیران می آید هم، سوار 
قاطر می شده است. حال خنده دار است که اول سریال، 
این دختر دهاتی، سوار اسب شده و دنبال معشوقش 
می تازد. معشــوقی به نام سیاوش. ساخت یک عشق 

فرعی و دروغین برای جیران هم، توهم است.
عالوه بر این، از محقق ســریال باید بپرســید: اصاًل 
در زمان قاجاریه، اسم ســیاوش وجود داشته است؟ 
حقیقت این است که در آن دوران، اسامی اي که به کار 
می رفته، معموال مذهبی و همچــون علی، محمد، 
حسن، حسین، عبداهلل، ابراهیم، داوود و... بوده است. 
اسم هایی چون سیاوش، از مشروطه به این طرف و با 
اشعار عارف، میرزاده عشقی و دیگران، باب شد. زمان 
رضاخان هم این اسامی بیشتر رونق گرفت. بنابراین 
وقتی در فیلم دوره ناصری، نام سیاوش به کار می بریم، 

آن فیلم کمدی-کالسیک می شود.
نکته دیگر، به تصویر کشیدن شــمس العماره است. 
شمس العماره در سال1284ه.ق ساخته شده است، 
ولی ناصرالدین شــاه در حــدود1270-1271ه.ق، 
عاشق جیران می شود. نشــان دادن ناصرالدین شاه 
در شــمس العماره در آن تاریخ، مانند نمایش دادن 
محمدرضاپهلوی در برج میالد است! دست اندرکاران 
این سریال، حتی نمی دانند ماجرای عشق ناصرالدین 
شــاه و جیران، در چه ســالی اتفــاق افتــاده و آیا 
شمس العماره، در آن زمان ساخته شده بود، یا خیر؟ 

ســر بریدن محکومان در شــمس العماره هم، نکته 
بچگانه و خنده داری است. در تصویر نشان می دهد که 
شاه باالی ایوان نشسته و به قراوالن دستور می دهد: 
گردن بزنید! مسئله اینجاست که آیا شاه به قراوالن 
دستور می داده که گردن بزنند؟. آیا دست اندرکاران 
این ســریال، اسم نسقچی باشی را نشــنیده بودند؟ 
محمدرحیم خان عالءالدوله، نسقچی باشی ناصرالدین 
شاه بود. تصویرش هم موجود است. در واقع خانواده 
عالءالدولــه، همه نسقچی باشــی بودنــد. از طرفی 
ناصرالدین شــاه در اوایل ســلطنت خود که دستور 
نمی داد گردن کسی را بزنند. از آن گذشته گردن زدن 
در دوره قاجار، مثل انجام این کار در عربستان سعودی 
که نبود. اگر مطالعه می کردند، می دانستند که وقتی 
در آن دوره می خواستند کسی را بکشند، طنابی دور 
گردنش می انداختند و خفــه اش می کردند. بعدها 
میرغضب هایی از یکی از دهات ایران هم پیدا شدند که 
متخصص سربریدن بودند! االن به موزه مردم شناسی 
که بروید، یک میرغضب می بینید کــه با یک کارد 
خمیده، گردن می بُرد. ادبیاتی که در این سریال به کار 
می رود هم  اصال به قاجاریه نمی خورد و مثل ادبیات 
امروز اســت! همه این ایرادات، به خاطر این است که 
محققان این سریال، مطالعه و تحقیق نکرده اند. اسم 
جیران را شنیده و خوش شان آمده و خواسته اند، یک 
حریم سلطان بسازند. واقعاً با دیدن قسمت اول این 
سریال، دلم سوخت، چون این کار می توانست، خیلی 
زیباتر از آب در بیاید. این مســائلی هم که می گویم، 
به خاطر تاریخ است، نه برای اینکه چرا این دوستان، با 

من مشورت نکرده اند. 
در بخش نخست این سریال، صحنه ای 
وجود دارد که پشیمانی شاه در مورد قتل امیرکبیر 
را نشــان می دهد. این پشیمانی چقدر حقیقت 

دارد؟
صحنه کابوس دیدن ناصرالدین شاه به خاطر قتل امیر، 
زیبا بود، ولی نکته اینجاست که او، چندین سال بعد از 
مرگ امیرکبیر، از کار خود پشیمان می شود. اگر شاه از 
قتل امیرکبیر پشیمان بود، چرا عزت الدوله خواهرش 
و همسر امیر را وادار کرد تا با پسر میرزاآقاخان نوری 
ازدواج کند؟ ناصرالدین شــاه تا مدت ها پس از مرگ 

امیر، از کار خود دفاع می کرد.
ناصرالدین شاه از قتل امیر، از چه زمانی 

به بعد، ابراز پشیمانی کرد؟
15-10 سال بعد  که بی لیاقتی اطرافیانش را دید، از 
کرده خود پشیمان شد. وقتی که میرزا آقاخان نوری، 
ایران را به جنگ با انگلستان کشاند و کشورمان در این 
جنگ شکســت خورد و هرات را از دست دادیم، تازه 
متوجه شــد که او، چه آدم بی لیاقت و خبیثی است. 
برخالف آنچه در سریال نشان می دهد که بعد از مرگ 
امیر، همه پشیمان هستند، چنین پشیمانی ای در کار 
نبود. حتی حاج علی خان حاجب الدوله هم، از کارش 

پشــیمان نبود. اگر کتاب اعتمادالسلطنه یا روزنامه 
قهرمان میرزا سالور)عین السلطنه( و یا کتاب حقایق 

االخبار را ورق بزنند، این نکات در آنها وجود دارد.
جیران چند فرزند داشــت و عاقبت 

آنها چه شد؟
اولین فرزند جیران، سلطان محمدمیرزا بود که 8روز 
بیشتر عمر نکرد. پسر دوم جیران، به امیرمحمدقاسم 
میرزا یا ملک قاســم خان )نام پدر مهدعلیا( نامیده 
می شــود. امیرمحمدقاســم میرزا هم، تا 5سالگی 
بیشــتر عمر نکرد. هرچند در زمــان حیاتش، به او 
رتبه امیرنظامی)ارتشــبد( هم اعطا  شد. جیران یک 
پسر دیگر و 2دختر هم داشــت که آنها هم زود فوت 
کردند. علت مرگ آنها مشــخص نیست، ولی بعید 
به نظر نمی رســد که آنها را کشته باشند. چون مرگ 
این بچه ها، آن هم پشت سر یکدیگر، مشکوک است. 
در دربار قاجار، هووها با فروکردن ســوزن در مالج 
بچه، یا نشستن روی دهانشــان در زمان خواب، آنها 
را می کشــتند که یک وقت آنها به ولیعهدی نرسند. 
جیران خودش هم، در 28سالگی می میرد. قبر جیران 
و پسرش امیرمحمدقاسم میرزا، در شاه عبدالعظیم 
است. جالب است که 30ســال بعد از مرگ جیران، 
ناصرالدین شــاه دوباره در همان جایی که جیران را 
برای اولین بار دیده بود، عاشــق دختر جوانی به نام 
فاطمه خانم باغبان باشی می شود. دختری با قد بلند 
و موهای زیبا که روی درخت نشســته بود. شاه از او 
هم، صاحب چند فرزند می شود، ولی آنها هم همگی 
فوت می کنند. بعد از مرگ ناصرالدین شاه، این خانم 
دوباره ازدواج کرد و نوه ای داشت که بعدها معشوقه 

محمدرضا پهلوی  شد.
چطور فرزند جیران )امیرمحمدقاسم 
میرزا(  که از طرف مادری از خاندان قاجار نبود، به 

ولیعهدی رسید؟
وقتی مراسم ولیعهدی معین الدین میرزا، ولیعهد شاه از 
خجسته خانم)تاج الدوله( که زن عقدی شاه بود، برگزار 
می شود، امیرمحمدقاسم میرزای خردسال هم، در این 
آیین حضور داشته است. او در آن مقطع، 4ساله بود. در 
آن مجلس، یک قطعه نشان عقاب سن آندرد، مرصع 
به الماس با حمایل آبی که نیکوالی اول تزار روسیه، 
به ایران ارسال کرده بود را، به سینه این کودک نصب 
می کنند. از طرفی پس از اینکــه معین الدین میرزا 
که مادرش شاهزاده بود، در 6ســالگی می میرد، به 
درخواست جیران، فرزند او به ولیعهدی می رسد. البته 
چون جیران از طایفه قوانلو و دولو نبوده، شــاه ابتدا 
تصمیم می گیرد که جیران را به عقد دائم خود درآورد. 
یکی از چهار زن عقدی شاه هم حاضر می شوند تا این 
فداکاری را بکند و از شــاه طالق بگیرند. چون دولت 
روسیه طبق قرارداد ترکمانچای، از ولیعهدی حمایت 
می کرد که پدرش از نوادگان عباس میرزا و مادرش هم 
شاهزاده باشد. کنت گبینو، وزیرمختار فرانسه که در 
کالردشت به سر می برد، در 6ژوئن 1857م در دیدار با 
میرزا آقاخان نوری، متوجه می شود که شاه قصد دارد، 
امیرمحمدقاسم میرزا پسر جیران را، به عنوان ولیعهد 
معرفی کند. او گزارش هایی به دربار فرانسه فرستاد، 
همراه با این سؤال: »آیا دولت فرانسه حاضر است، خانم 
جیران را به عنوان ملکه قبول کند؟ ایشان که از خانواده 
قاجار و قوانلو نیست، دختر یک نجار است که باغچه ای 
هم دارد. آیا می شود او را به عنوان ملکه قبول کرد؟...«. 
طبعا فرانسوی ها در آغاز، با چنین چیزی مخالف بودند. 
دولت عثمانی هم، به ملکه شدن جیران ایراد می گیرد. 
نهایتاً قدرت و محبوبیت جیران، باعث می شــود که 
دولت های فرانسه، عثمانی و روسیه، او را به عنوان ملکه 
بپذیرند. البته کنت گبینو نوشته است: »میرزاآقاخان 
صدراعظم ایران، به من گفت: منافع فوری ایران، شاه 
را وادار به تعیین ولیعهدی جدید کرده و این مسئله را 
بیش از این، نباید به تعویق انداخت. ما شنیده ایم که 
روسیه می خواهد، بهمن میرزا عموی ناصرالدین شاه 
که برادر محمدشــاِه فقید بوده است، نایب السلطنه 
ایران باشــد. بنابراین شــاه می خواهد هرچه زودتر، 
دارای ولیعهد شود...«. لذا پس از مرگ هر دو ولیعهد، 
ناصرالدین شاه فرزند جیران یعنی امیر محمدقاسم 
میرزا را در 5سالگی به عنوان ولیعهد انتخاب می کند 
که البته همانطور که اشاره کردم، او هم چندان دوام 

نمی آورد و از دنیا می رود.

تصویرسازی ها از دوره ناصری، نقص پژوهشی دارد
جیران، ناصرالدین شاه و بازار گرم سریال سازی  درباره دوران قاجار در گفت و شنید با خسرو معتضد
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بازنمایی دوران صاحبقران، دغدغه ها و چالش ها
خدعه با تاریخ!

بازنمایی دوران قاجار به شکل عام و نمایاندن مقطع سلطنت 
ناصرالدین شاه قاجار به شکل خاص، دو دهه ای است که در 
کانون توجه سریال سازان تلویزیونی و نیز شبکه نمایش 
خانگی قرار گرفته است. این پدیده اما به خودی خود، امری 
ممدوح تلقی می شود، چه اینکه در فرهنگ اجتماعی جامعه 
ما، رسانه های موجود و به ویژه فضای مجازی، فقر تاریخی 
بیداد می کند! با این همه به نظر می رســد که این حرکت، 
به آسیب هایی دچار است که اگر مورد توجه قرار گرفته و 
مرتفع شود، آورده های آن برای جامعه، چه در حوزه آشنایی 
با تاریخ و چه در عرصه سرگرمی و تفرج، افزون خواهد شد:

یک
 ابتدایی ترین مشکل این سریال ها، عدم برخورداری از پشتوانه 
پژوهشی است. به نظر می رسد که برخی کارگردانان ما، در همه 
عرصه های ساخت یک اثر نمایشی، احساس نیاز می کنند، جز 
در بخش تحقیقات و پژوهش های تاریخی! در پاسخ به نقدهای 
پژوهشــگران و مخاطبان نیز، درمی آیند که مــا تاریخ را عینا 
بازسازی نمی کنیم بلکه از آن اقتباس یا برداشت آزاد کرده ایم! 
ســخن اینجاســت که اگر تاریخ، به قالبی دائمی برای بازتاب 
دادن به فانتزی های کارگــردان تبدیل و حقایق آن به فراخور 
گرایش های ســازنده، درز گرفته شود، پس از چندی از هویت 
مردمان این دیار چه باقی خواهد ماند؟ و دگر اینکه مسئولیت 
شــکل گرفتن تصورات و باورهای معوج اجتماعی در این باره، 
بر عهده چه کســی خواهد بود؟ آیا مسئولیت ناپذیری نخبگان 

فرهنگی ما به راویان تصویری تاریخ نیز تسری یافته است؟

دو
از پیامدهای ارائه چنیــن تصویری نامتــوازن از تاریخ دوران 
ناصری، صرفا ایجــاد چند نماد در ذهن مخاطــب ایرانی، در 
این باره است: زن بارگی شاه و وجود حرمسرای او، کشتن میرزا 
تقی خان فراهانی و نهایتا کشته شدن صاحبقران در 50سالگی 
سلطنت و تمام! گذشته از اینکه در این سه فقره نیز، واقع ماجرا 
با آنچه بازتاب یافته است، تفاوت های آشــکار دارد! آیا در این 
نیم قرن، کشور ما صرفا شاهد این سه رویداد بوده است؟ وقایعی 
چون تاســیس دارالفنون و حتی مدارســی که کامال کارکرد 
دانشگاهی و مدرن داشتند، ارسال محصالن به خارج از کشور، 
تاسیس روزنامه، توسعه عکاسی، چالش های شاه با کانون های 
فراماسونری و بســتن برخی لژهای معروف، مواجهه عالمان با 
وابستگان به سیاست های خارجی و حمایت نهایی شاه از آنان و 
مواردی از این قبیل، چه جایگاهی در اینگونه آثار کم عیار و زرد 
داشته است؟ آیا عادت دادن جامعه به تاریخ نمایی هایی مبتذل 
و از این دست، می تواند به آنان حس خودباوری و غرور ملی دهد 

و ایشان را در استناد به پیشینه خویش، توانمند سازد؟

سه
 ســیاه نمایی مطلــق دوره قاجــار و به ویژه دوران ســلطنت 
ناصرالدین شاه، ریشه ای نیز در دوران تاریخ نگاری دوره رضاخان 
دارد. تاریخ نگاران پهلویستی برای آنکه قزاق را پایه گذار نوسازی 
ایران قلمداد کنند، ناگزیر بودند که بسیاری از تحوالت فرهنگی 
و سیاســی را که از دوران ناصری آغاز شد به تمامی به میرپنج 
نســبت دهند! آنان در این عرصه، سرمایه گذاری کالن کردند 
و نخبگان فراوانی را نیز به کار گرفتند! از این گذشــته شخص 
رضاخان نیز نسبت به ناصرالدین شــاه کینه ای شتری داشت 
و به اذعان خویش، حتی قصد کرد تــا جنازه وی را از قبر به در 
آورد و بسوزاند! در این فقره، سفیر انگلیس جلوی قزاق را گرفت 
و او را از عواقب اجتماعی و سیاســی این رفتار برحذر داشت. 
بخشــی از آنچه به عنوان تاریخ قاجار و دوره ناصری در دست 
ماست، حاصل تاریخ نگاری دوران رضاخانی است که برخی از 
اهالی فرهنگ و حتی اقشاری از جامعه، بی آنکه بدانند، به دام 

آن در افتاده اند!

چهار
بی شک آنچه بدان اشارت رفت، به معنای سفید کردن مطلق 
دوران تسلط قاجار و سلطنت ناصرالدین شاه نیست! بی تردید 
کارنامه آنان نیــز در فضایی منصفانه کــه می تواند در یک اثر 
نمایشی نیز، جایگاه خویش را داشته باشد، در خور نقد و بررسی 
موشکافانه است اما آنچه اکنون از آن سخن می رود، روی آوردن 
صرف به فکاهه و مطایبه، در ترســیم آن دوره است. امری که 
به نوعی خودفریبــی، دگر فریبی و نــه تاریخ نگاری تصویری 
شباهت می برد و توجیهاتی چون برداشت آزاد نیز گرهی از آن 

نمی گشاید. به تاریخ بازگردیم!

سیاحت سیل
کتاب»سیاحت سیل« نوشته 
مهدی کردفیروزجایی، روایت 
حادثه سیل 1398و از مجموعه 
ســه  جلدی با رویکرد »روایت 
زندگــی« شــامل خاطــرات 
طــالب جهادگر اســت که به 
همت و ســفارش پژوهشکده 
باقرالعلوم)ع( تهیه و از ســوی 
انتشارات سوره مهر منتشر شده 

است. این کتاب برگرفته از حضور و گفت وگو با طالب جهادی 
در حوادث است؛ سیل های نوروز سال1398 که چندین استان 
ازجمله گلستان ، مازندران، لرســتان، خوزستان و سیستان و 
بلوچســتان را درگیر خود کرد. مهدی کردفیروزجایی در این 
کتاب به سراغ راویان جهادگر رفته تا این گفت  وگوها و حضور 
را انعکاس دهد. بخش دیگر کتاب یک داســتان بلند حاصل 
تخیالت نویسنده اســت که البته از مســتندات واقعی الهام 
گرفته است. اپیزودهای این داستان و آن گفت وگوها به صورت 
یک در میان آمده و مجموعاً روایتی مســتند، مخیل از تجربه 
حضور جهادی طالب در مناطق سیل زده و آثار تبلیغی را عرضه 
می کند. نویســنده این کتاب، مهدی کرد فیروزجایی متولد 
سال1358، طلبه سطح 2 اســت و درحوزه علمیه قم به مدت 
10سال فعالیت جدی در حوزه داستان داشته است. در بخشی 
از این کتاب می خوانیم:»گوشی چند ثانیه ای زنگ خورد و قطع 
شــد. با خودم گفتم:»خوبه حاال یه حالی از شیخ بگیرم...« باز 
گوشی زنگ خورد و باز هم بانو بود. صابر گفت:»بانو کیه دیگه؟« 
گفتم: »زنشه.« گفت: »درستش می کنیم.« صابر رد تماس داد 
و پیام فرستاد:»سر ساعت دوازده و بیست دقیقه با من تماس 
بگیر. االن توی کالسم.« بعد ترانه  »دختر بندر« را به عنوان زنگ 

گوشی تنظیم کرد.«

سخت شیرین
کتاب»سخت شیرین«؛ روایت 
زندگی های پویــای مادرانه به 
روایت مریم خادمــی و عاطفه 
مرادی بــا تنظیــم نهایی زهرا 
کاردانی و از مجموعه سه  جلدی 
با رویکــرد »روایــت زندگی« 
شامل خاطرات طالب جهادگر 
اســت که به همت و ســفارش 
پژوهشکده باقرالعلوم)ع( تهیه 

و از سوی انتشارات ســوره مهر منتشر شده است. نویسندگان 
این کتاب تجربیات 19 مادر را در جلســات مصاحبه کندوکاو 
کرده و نقاط الهام بخش تجربیات آنــان را از زبان خود مادران 

روایت کرده اند. 
زنانی که حاال نقش شان بیش از گذشــته پررنگ شده و حتی 
رهبری انقالب اسالمی ایران با درکی افق گشا از نقش پیشرانی 
اجتماعی زنان و دختران هم در تأسیس و هم در پیشبرد انقالب، 
بازیگری و رشد اجتماعی در نسبت با خود، خانواده، جامعه زنان، 
عموم جامعه و حتی عرصه بین  المللی پاس داشــته است. در 
بخشی از این کتاب می خوانیم: »با گذشت یک سال سپری شدن 
دروس نظری دکتری نوبت غول امتحان جامع رسید. من باید 
با یک بچه حدودا دو ساله چندین درس نظری و نسبتاً سخت را 
شهریورماه طی یک هفته پشت سر هم امتحان می دادم.« این 
گوشه ای است از کتاب سخت شــیرین که زندگی های پویای 
مادرانه امروز را به قلم مریم خادمی و عاطفه مرادی و با تنظیم 
نهایی زهرا کاردانی به تصویر می کشد. این کتاب روایت تالقی 
نقش مادری با رشد فردی و کنشگری اجتماعی است؛ روایتی از 
فراز و نشیب های این تالقی و روایتی از سختی  ها و شیرینی های 
این راه. این کتاب در یک کلمه روایت »مقاومت« است. مقاومت 

مادران در برابر رنج  ها، نگرانی ها، تنهایی  ها، شکست ها و....«

رودخانه ماهی و نهنگ
کتاب»رودخانه ماهی 
و نهنگ« نوشته حمید 
بابایی، روایــت حادثه 
زلزلــه کرمانشــاه در 
سال1396 و از مجموعه 
ســه  جلدی با رویکرد 
»روایت زندگی« شامل 
خاطرات طالب جهادگر 
اســت که بــه همت و 

سفارش پژوهشــکده باقرالعلوم)ع( تهیه و از سوی 
انتشارات سوره مهر منتشر شده است. رودخانه ماهی 
و نهنگ روایتی اســت دراماتیک از حضور جهادی 
طالب مدرسه علمیه حضرت بقیه اهلل االعظم تهران در 
حادثه زلزله سرپل ذهاب در سال1396؛ حضوری که 
سرشار از غافلگیری ها و کشمکش هاست و تجربه ای 
ارزشمند از یک تعامل دوسویه بین جهادگران طلبه 
و مردم رنج دیده منطقه را فراهم آورده اســت. این 
روایت با الهام از سبک مستندنگاری های خانم سوتالنا 
الکسویچ نگاشــته شــده که ژانر »رمان جمعی« یا 
»رمان۔ سند« نامیده می شود. در این سبک از روایت، 
مجموعه خاطرات و گفت وگوها و مشاهدات و اسنادی 
که نویسنده جمع آوری کرده در قالب یک خط سیر 
دراماتیک روایت می شــود و واقعیت و خیال در هم 
می آمیزد. روایت حاضر البتــه تفاوت های مهمی با 
سبک خانم الکسویچ دارد و نویسنده سعی کرده به 
مؤلفه های داستان پایبند بماند و اسناد واقعی را در 

متن داستان و به مثابه جزئی از آن روایت کند. 

تاریخ سیل

تاریخ مادرانه

تاریخ زلزله

احمد سینایی؛  تاریخ پژوهنگاه

ناصرالدین شاه قاجار در سالیان آغازین سلطنت 
و در عکسی که از خود انداخته است.

 قــدرت و محبوبیــت جیــران باعــث 
می شود که دولت های فرانسه، عثمانی 
و روســیه، او را به عنوان ملکه بپذیرند.
ناصرالدین شــاه هــم پــس از مــرگ دو 
ولیعهد پیشین خود، فرزند جیران یعنی 
امیر محمدقاســم میرزا را در 5سالگی 
به عنــوان ولیعهــد انتخــاب می کنــد که 

البته او هم، چندان دوام نمی آورد.


