
بنفشه مسعودی

ــا و جذابــش زینت بخــش کتاب هــای نــر نقطــه بــوده اســت. بنفشــه  طــراح و صفحــه آرا کــه کارهــای زیب

مســعودی دســتی هــم در کار پژوهــش تاریــخ چــپ و جنبــش زنــان داشــته و در ایــن زمینــه چندیــن مقالــه 

و یــک کتــاب خواندنــی را در کارنامــه  اش دارد؛ کتــاب پیــک ســعادت نســوان )بــا همــکاری نــارص مهاجــر(. 

او نــه تنهــا در تــدارک و تهیــه ی کتــاب باقــر مؤمنــی، رهــروی در راه بی پایــان نقشــی مهــم داشــت و چنــد 

نوشــته و مصاحبــه در ایــن کتــاب دارد، بلکــه در آرایــش و پیرایــش ایــن کتــاب توانایــی هرنمندانــه ی خــود را 

بیــش از همیشــه بــه منایــش گذاشــته اســت.  

مؤمنی آرشیویست

می دانیم رهرویدرراهبیپایان، تالشی است برای مرور زندگی ُپربار باقر مؤمنی در زمینه های گوناگون 
سیاسی، اجتماعی، ادبی، روزنامه نگاری و ترجمه. 

این تنوع در کار، موجب روابط گسترده ی او با بسیاری از چهره های سیاسی ترقی خواه و روشنفکران 
نامدار ایران شده است. روابط گسترده ای که برای حفظ آن ها وفادارانه کوشیده است؛ نه تنها در حضر بلکه 
در سفر. وقتی خودش به سفر می رفت نامه نگاری را از یاد نمی برد و وقتی دوستانش به سفر می رفتند 
آن ها را وامی داشت که برای او نامه بنویسند. به این نامه نگاری ها دلبستگی فراوان داشت. نشانه هایی 
از این دلبستگی را پیش از آغاز کار رهرویدرراهبیپایان دیده بودم. به طور مشخص وقتی نامه های 
بزرگ علوی )در خلوت دوست، آلمان 1365( و در پایان کتاب یکگفتگویخودمانی )آلمان 1386( 
را به چاپ رساند. یا چند نامه از دکتر رضا رادمنش را در کتاب راهیانخطر )پاریس 1385(، یا 
نامه  های احسان طبری و حمید مؤمنی در کتاب همراهباانقالب )آلمان 1389( و همچنین نامه های 

ناصر زربخت که در کتاب گذرازبرزخبه همت ناصر مهاجر انتشار یافته است. 
با توجه به اهمیِت نامه در تاریخ نگاری، هنگامی که بنابه درخواست ناصر مهاجر، باقر مؤمنی در همان 
آغاز راه تهیه و تدارک رهرویدرراهبیپایان، آرشیو نامه های دوستان خود را در اختیار ما گذاشت؛ تازه 
آن وقت بود که واقعًا پی بردیم با چه گنجینه ی بکری روبه رو هستیم. گنجینه ای جاندار. چرا که شماری 
از نامه ها نبض دوران، لحظه ها و رویدادهای تاریخی ای را که نویسنده  به هنگام نوشتِن آن می زیسته بر 
ما می نمایاند و شفاف و زالل به شرح وضعیت اجتماعی و مشکالت اقتصادی و حتا روحی جامعه ی 



خود می پردازد. برداشت های حسی و عاطفی و شکل های گوناگون فضای سنگین دوران دیکتاتوری 
شاه و پس از آن، جمهوری اسالمی پیش چشم خواننده نمایان می شود. خالصه اینکه نامه ها دریچه ای 

است بر روابط انسانی نسلی دردمند برای ساختن جهانی بهتر. 
و باید گفت شگفت زده شدیم از دیدن نظم و ترتیب کم نظیری که باقر مؤمنی برای حفظ و نگهداری 
این نامه ها به کار برده است. برای نامه های هر یک از دوستانش و همه ی کسانی که با آن ها نامه نگاری 
داشته، پوشه ای جداگانه درست کرده است. نامه ها را به ترتیب تاریخ نگارش شان در این پوشه ها جای 
داده است. اگر نامه ای بدون تاریخ به دستش رسیده، در حاشیه ی نامه، تاریخ دریافت آن را یادداشت 
کرده است. برخی از پوشه ها یادداشت توضیحی دارند که برای فهم سوژه ی پرس و جو بسیار مفید و 
روشنگر است. ناگفته نماند که این نظم و ترتیب خاص و برای من ستایش برانگیز را باقر مؤمنی نسبت 
به تمام اسناد و مدارِک شخصی اش نیز به کار برده است. از فتوکپی شناسنامه تا تمام مدارک تحصیلی، 
از بریده ی جراید تا چرکنویس نوشته های قدیمی اش. از همین رو هرگاه درباره ی تاریخ رویدادی تردید 
داشتیم و یا به تدقیق موضوعی نیاز پیدا می کردیم به آرشیو آقای مؤمنی مراجعه می کردیم و بیشتر 

وقت ها هم پاسخ خود را می یافتیم. 
یکی از پوشه های بسیار مهم این مجموعه، نامه نگاری های باقر مؤمنی با شماری از نسل جوان پس از 
کودتای 28 مرداد است؛ نسل جوینده! اکثر این نامه ها در دهه  ی چهل و پنجاه خورشیدی رد وبدل شده 
است، کمی پیش و پس از سیاهکل و مبارزه ی چریکی علیه رژیم شاه. این جوانان که در ابتدای کارهای 
خالقه ی ادبی و هنری بودند و هرکدام شان بعدها از نام آوران فرهنگ و هنر و سیاست در کشور ما 
شدند؛ برای این کمونیست مستقل هنوز حاضر در صحنه، حساِب خاصی باز کرده بودند. با خواندن 
نامه هاست که پی می بریم رفتار باقر مؤمنی با این جوانان چگونه بوده و چرا آن ها با اعتماد کامل و بدون 
پرده پوشی، افکار و عقاید و دغدغه های ذهنی خود را با او در میان می گذاشتند.  آن ها نامه شان را گویی 
برای یکی از دوستان هم سن و سال شان نوشته اند، نه برای باقر مؤمنی، کمونیسِت قدیمی و پژوهشگر 
شناخته شده ای که اختالف سنی زیادی با آنان دارد و از نسل دیگری است! نامه های علی اشرف درویشیان 
و منصور یاقوتی نمونه های مشخص و روشنگری  ست که در کتاب رهرویدرراهبیپایان آمده است. 

علی اشرف درویشیان در نامه ای به تاریخ آبان 1352می نویسد: 
»بعضی وقت ها بعضی ها را آن قدر دوست دارم که گلویم می گیرد. گلویم به درد 
می آید. غصه ام می شود و شما هم یکی از آن افراد هستید. اگر برای مسائلی بود 
که امروزه بیشتِر حضراِت مثاًل روشنفکر به آن خاطر دور هم جمع می شوند، 

هرگز به ِگرد تو نمی پلکیدم...«



همان طور که اشاره شد، نامه نگاری ها ی باقر مؤمنی با دوستانش و یا کسانی که با آن ها دوستی نداشته، 
بلکه در اهلیت شان در آن موضوع ویژه  تردید نداشته، طیِف گسترده ای از مسائل تاریخی، سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد. گاه می بینیم نامه، در پاسخ به پرسش های مشخص باقر مؤمنی 
درباره ی یک حادثه ی تاریخی نوشته شده است؛ مانند نامه های دکتر غالمحسین فروتن و یا محمد علی 
جمال زاده که باقر مؤمنی از اطالعات و داده های آن ها در نوشته ها و نقدهای خود استفاده کرده است. 
نامه هایی هم هست که بیشتر گزارش گونه اند. گزارش اوضاع سیاسی ایران و جهان؛ و یا انتشار کتاب ها 
و نشریه های ادبی تازه و یا برگزاری و نشست های سیاسی و فرهنگی، و یا حال و روز دوستی دیرین.

هرچه بیشتر پوشه های نامه های باقر مؤمنی را برمی رسیدیم، بیشتر در می یافتیم که باید یک یک نامه ها 
را به دقت بخوانیم، دسته بندی موضوعی کنیم و سپس به انتخاب نامه هایی برآییم که گوشه ای از زندگی 
و زمانه ی باقر مؤمنی را برمی نمایاند. کاری بسیار زمان بر و گزینشی بس دشوار. همان  طور که آقای 
مهاجر در پیش گفتار کتاِب رهرویدرراهبیپایان به دقت شرح داده  اند، نامه ها با اینکه حاوی مسائل 
شخصی و خصوصی هم هستند، اما نباید آن ها را در مقوله ی نامه های خصوصی جای  داد. بارها و 
بارها با خواندن پوشه ای از نامه ها به خود می گفتیم: ای کاش می توانستیم همه ی این نامه ها را انتشار 
دهیم. آرزویی است دلکش که َگمان ندارم به این زودی بتوان آن را تحقق بخشید. کاری است کارستان. 

توضیح می دهم: 
در نامه ها بیشتر افراد با نام کوچک شان آمده اند. با مراجعه به آقای مؤمنی توانستیم برخی از آن ها را 
با  اثر مرور زمان از خاطر رفته  اند.  شناسایی کنیم. اما شناسایی بسیاری هم ممکن نشد؛ چرا که بر 
پرس و جو و گاه پژوهش پیرامون موضوع، حدس هایی می زدیم و سپس با آقای مؤمنی به بحث و گفتگو 
می  نشستیم که حافظه ی ایشان را فعال کنیم و به شناسایی فرد برسیم. گاه موفق می شدیم و گاه ناموفق! 
در این صورت ناگزیر بودیم حافظه ی جمعی را فعال کنیم و یا به روزنامه و نشریه های سال های دور 
نگاه کنیم. آنگاه درباره ی شخصیت ها و رویدادهایی که به شکل گذرا در نامه ها آمده اند، باید توضیحی 

نوشته می شد و در پانوشته  می آمد. این مهم را ناصر مهاجر با وسواس زیاد به انجام رسانده است. 
نامه های صارم الدین صادق وزیری که یکی از دوستان بسیار نزدیک و یاران سیاسی باقر مؤمنی بود، از 
جالب ترین و جامع ترین مکتوبات این مجموعه است. زنده یاد صادق وزیری نه تنها درباره ی خوانده ها 
و نوشته هایش می نوشت؛ بلکه به تحلیل وقایع سیاسی ایران و جهان می پرداخت. به خصوص به نقد 
و کریتیک نوشته های باقر مؤمنی که در خارج از کشور و در نشریه های گوناگون منتشر می شد هم 

می نشست. 
با خواندن نامه های زنده یاد پوری سلطانی پی می بریم که چگونه باقر مؤمنی با پیگیری خاصی به دنبال 



نوشته های منتشر شده اش در نشریات حزبی دهه سی بود و خانم سلطانی با چه محبتی هرکدام را 
می یافت و برایش می فرستاد. این نوشته ی کوتاه را باید با پاره ای از نامه ی پوری سلطانی به پایان رسانم؛ 
نخستین زنی که کتابداری حرفه ای در ایران را رایج ساخت و یکی از خصوصیات مشترکی که با باقر 
مؤمنی داشت، عالقه به سند و ضرورت ساماندهِی بایگانِی مدرن بود و در این زمینه، یک استاد مسلم. 

در نامه  ای به تاریخ آبان 1368 پوری سلطانی می نویسد: 
»در نامه ات سه تا مطلب از من خواسته بودی که دوتای آن را تهیه کرده ام و به 
نامه برایت می فرستم... نسخ چاپی و نشریات ادواری همه در  پیوست همین 
ساختمان 30 تیر مستقر است. بنابراین دسترسی به مجموعه، برای ما چندان 
ساده نیست. به خصوص که در رأس نشریات ادواری یکی از همین عقب افتاده های 
انجمن به اصطالح اسالمی است و معلوم است که عالقه و سرعتش به سرویس 
دادن تا چه حد است. با این همه من مطالب مورد نیاز را توسط دوستان دیگری 
که در آنجا دارم تهیه می کنم. تمام نامه هایی که از خارج به ما می رسد و تقاضای 
مطلبی یا اطالعی را دارند، من با همین تدابیر من بمیرم تو نمیری تهیه می کنم و 
می فرستم. االن نمی دانم چطور شده که مطلب سوم تو یعنی «جنگل موال»را برای 
من فرستادند. فکر کردم فعاًل این دو تا را برایت بفرستم که بدانی به فکرت و به 

یادت بوده ایم و بوده ام تا بعد دنبال مطلب سوم بروم.«
به مرحله ی دیگری پای گذاشته که  ایمیل  الکترونیکی و  آمدن پست  با  نامه نگاری ها  به نظر می رسد 
کم و کیفش بر من روشن نیست. تا جایی که به موضوع این نوشته مربوط می شود باید بگویم، از زمانی 
که اینترنت در دسترس عموم قرار گرفته است، دیگر چیزی به آرشیو نامه های آقای مؤمنی افزوده نشده 
است. از خود می پرسم با نامه  نگاری اینترنتی تا چه حد می توانیم از نامه استفاده ی ِبهنیه کنیم؟ آیا افراد 
آرشیو نامه دارند؟ آیا صندوق های پست الکترونیکی که گاه باید به خاطر کمبود جا آن را خالی کرد و یا 

خرابی کامپیوتر و و و... امکان دسترسی ما را به مکاتباتی از این دست از بین نخواهد برد؟ 
به هر حال تنها موقعی می توان چنین گنجینه ای ساخت که روش کار باقر مؤمنی را در آرشیو کردن 
نامه هایش این بار با استفاده از کامپیوترهای خصوصی به کار بندیم و از او بیاموزیم در کنار درس های 

دیگری که به ما داد.


