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  ژ

اهميت و جايگاه تاريخ 

)در گفتگو با دكرت رضا شعباين(

دكتر عمادالدین فياضی1

این مصاحبه حاصل گفتگوی انجام شده در بهمن سال 1384 در مرکز گفتگوی تمدن ها 
با دکتر شعبانی است.

• چگونه به حوزه تاریخ عالقه مند شدید؟	
کار قلم سیر متعددي دارد و دلم مي خواست بنده جز اهل قلم باشم ضمن این که به این 
مسئله اذعان دارم به معناي واقعي و دور از هرگونه شائبه ای قابل این که در چنین عرصه اي 
حضور داشته باشم، نیستم اما از دوره دبیرستانم هم به ادبیات فارسي عالقه داشتم و هم به 
تاریخ، این عالقه مندي را هم به صورتي ادامه دادم که وقتي رفتم ششم دبیرستان در رشته 
ریاضي و دیدم باید تمام آن را جدي بگیرم ولی عمال برعكس شد و در حوزه ادبیات و تاریخ 
باشم، یعني هرچه شما مي گفتي،  نبود که نخوانده  این حرف ها کتابي  و فرهنگ و تمدن و 
مي گفتم خواندم و تمام وقتم به تاریخ صرف شد. به همین دلیل در تاریخ بنده تمایلي جدي 
در خودم یافتم که آن را ادامه دهم و دنبال کنم در همان ششم ادبي که بودم در دبیرستان که 
حدود 120 یا 130 تا دیپلمه ادبي داشت شاگرد اول شدم بعد در تهران آمدند امتحان کردند 
در همان سال، شاگرد اول تهران شدم بعد شاگرد اول هاي تمام رشته هاي ادبي ایران را جمع 
کردند و من شاگرد اول شش ادبي ایران شدم چنین آدمي  در حقیقت ذهنش خیلي با مسائل 
ادبي و تاریخي و این جور چیزها ممارست داشت و ممارستش خیلي جدي بود و زندگي بنده در 
شبانه روز با همین اندیشه و معیار مي گذشت که دلم را خوش مي کرد. به همین صورت ادامه 

مي دادم و تاریخ را دوست داشتم. 
1.  استادیار تاریخ دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد شهر ری
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تاریخ در حقیقت برایم نوعی حفظ موجودیت و هویت بود موجودیت مقدسي که با هویت 
و  معنا خوشبخت  تمام  به  را  خودم  آمدم  دنیا  به  ایراني  یک  این که  بود.  شده  ایرانی عجین 
سعادتمند احساس مي کنم و به سرزمیني و فرهنگ و تمدني تعلق دارم که تمدن و عرصه 
تاریخ آن همیشه در نوعي تالش پردوام و صادقانه و خاضعانه و خالصانه براي خدمت به کل 

کائنات بوده است.
ایراني ملت مظلومي  است و صدماتي که بر ملت ما وارد شده همان هاست که آثارش را 
به اّي  نحوکانه در تمام حرکات و ر فتار ها، سكوت هاي طوالني زندگي، و حتی در فعالیت هاي 
روزمره خودمان با آن سر و کار داریم ولي در همین حال نمي شود فراموش کنیم که ما در 
زیر آسماني زندگي مي کنیم که برادران خوارزمي  نفس می کشیدند، ابوریحان بیروني، فارابي و 
فردوسي و هزار و یک کاردان بزرگ و برجسته اي را داشتیم که دراین خاک مقدس می زیستند.
من به شهري متعلق هستم به نام قزوین، همین شهر قزوین با همه کوچكي اگر نگاه 
کنیم در همین حد تفحصي که در آن شده بیش از دو هزار و هفتصد هشتصد آدم نامدار دارد، 
اگر شما بخواهید مجموع امتیازات بعضي از کشورها مانند هلند و بلژیک و ... را در نظر بگیرید 
مي بینید که این ها به این اندازه آدم نامدار به تاریخ دنیا عرضه نكردند ما مي دانیم که مقداري 
خمودگی و گمنامي  و این ها در زندگي ما به دالیل مختلف تاریخي مسلط است ولي در همان 
حال نوع تالشي که انسان ایراني بكار مي بست براي حضور در تاریخ براي مواجهه با مشكالت 

نه چندان کم، براي خلق فكر و علم که این ها همه چشمگیر است.
خاص  طور  به  افشاریه  به  چرا  این که  و  مي داشتم  دوست  راستا  این  در  را  تاریخ  بنده 
عالقه مند شدم به سلسله صفوي تعلقي خیلي بیشتر دارم و دلم براي این سلسله مي سوخت 
و باز هم مي سوزد که چطور بعد از دو قرن و نیم خدمات مشعشعي که به فرهنگ ملي ما 
کردند و موجودیتي را در صور مختلف آن زنده کردند هنرهایش، آدابش، عاداتش شیوه هاي 
ملک داریش، تفاهم با مردم و حمایت از توده هاي فقیر و امثال این حرف ها این حكومت به این 
سرعت و به این شدت و قهاریت صحنه را خالي کرد. درست است کساني که جاي آن ها آمدند 
عناصري ایراني بودند؛ بي هیچ تردیدي من اگر هزار سال دیگر هم بگذرد من خودم را ایراني 
مي دانم و این چیزي نیست که من از آن صرف نظر کنم ولي نوع زمخت و درشت هموطنان ما 
بودند که آمدند و با خشونت و تندي و قهاریت رژیم را عوض کردند و ایران شد ملكه اي براي 
بیگانگان، روس ها از شمال آمدند و تمام خطه سرسبز و نازنین و عزیز کرانه هاي مازندران ما 
را گرفتند و از طرف هم عثماني آمد و یک سوم مرزهاي غربي و تعدادي از استان هاي ما را 
در تصرف خود گرفت؛ خب دلم مي سوخت بعد دیدم که مرد نامدار و یک شخصیت برجسته 
و ممتاز و یک کسي که بزرگترین بزرگان نظامي  عالم و برجسته ترین نظامي  عالم از خطه 
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خراسان خاک مقدس وطن من برخاسته و یک دالور مرد با آن همه شهامت و شجاعت و 
استواري تمام این گرفتاري ها را رفع کرد و به عنوان فاتح آسیا بخشي از شبه قاره را که به 
فالت ایران متعلق بود زیر سایه وطن آورد در حقیقت به جایگاه اصلي خود برگرداند؛ آسیاي 
مرکزي منطقه خراسان بزرگ و ماورالنهر تاریخي را هم به جایگاه اصلي تاریخ خود ملزم کرد 
و ایران را هم از نظر فرهنگي و هم از نظر انساني اجتماعي و هم ارضي و هم مرزي و بعد 
قفقازیه را به رودخانه ارس، اران و شروان تاریخي بعد ارمنستان و گرجستان همین طور تا حریم 
دجله؛ تمام این ها را به راحتي تحت تمكین درآورده و حكومت مرکزي مقتدري با ارتشي انبوه و 
چشمگیر شكل داد خب به نظر مي آید چنین چیزهایي خیلي زیاد هست. آن سه چهار سال آخر 
عمر نادر که متاسفانه او را به دشواري هایي کشانید که از حوصله ملتش بیرون بود و از انتظار 
جامعه ما فراتر دوره تلخي است ولي آن تلخي و تباهي هم به خود ما برمي گردد به بخت سیاه 
ما. چرا باید آدمي  با این همه استطاعت فكري و پدر اندیشه ها با آن همه ترفیع به این راه ها 
کشیده شود به  هر حال این دوره براي من از جنبه هاي مختلفي جاذبه داشت که تا امروز هم 

این عالقه مندي وجود دارد. 
بنده در تاریخ ایران قدم مي زنم و قلم مي زنم بعضي از کتاب هایم مانند کتاب مروري کوتاه 
بر تاریخ ایران از آغاز تاریخ تا الي هذا را در بر مي گیرد که این کتاب در دو شكل کوچكترش 
هم چاپ شده یكي گزیده تاریخ ایران در چهارصد پانصد صفحه و دیگري کلیات تاریخ ایران 
که دانشگاه پیام نور آن را چاپ کرده است و کساني که مي خواهند به صورت سردستي از وقایع 

تاریخ ایران آگاهي داشته باشند. 
صرف نظر از این ها به دلیل احساس ایرانیت و آن پیوستگي هاي تاریخي مسلمي که من 
و تمام مردم مملكتم در هر جاي ایران که هستند، خودم را ملتزم مي دیدم به اداي ادب به 
ساحت بزرگ مردي مثل کورش کبیر یا شخصیت ممتاز و بي نظیري مثل داریوش بزرگ و در 
واقع کتاب هایي نوشتم، کتاب هاي کوچكي است در سلسله کتاب هایي از ایران که نادرشاه هم 
یكي از آن هاست و کریم خان زند هم االن زیر چاپ است و راجع به بزرگ مرد حكیم فرزانه اي 
که شاهزاده نیست اما به هر حال مظهر قدرت فكري و توان دیواني عنصر ایراني است در هر 

موقعیتي که بوده است. این ها کارهایي بوده که به آن ها تعلق دارم. 
راجع به آداب و رسوم نوروز هم بنده کار کردم. یک بزرگ مردي در تاریخ ایران پس از 
اسالم هست که نام او فردي مقفول مانده و به اندازه استطاعتي که نشان داد از اعتبار مشهور 
برخوردار نیست خواجه رشیدالدین فضل اهلل دو جلد کتاب در مورد قصبه اجنبي رشیدي که 
فردي ممتاز و نشان دهنده کمال توانایي عقلي و فكري و استطاعت دیواني این مرد برجسته 

است تصحیح کردم با مقدمات همین قصبه اجوبه رشیدي چاپ کردم.
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 این ها کاري است که من از دستم بر مي آید و هر چه مي توانم تا روزي که میسر است و 
ممكن در خدمت ملتي که با سربلندي به آن تعلق دارم و با وجود هر فرد از این ملت خودم را 
زنده حس مي کنم و سرزمین حقیقتا متبرک و مقدس و نازنیني که ایران من وطن من است 
و ُحبش هم همان اعتبار و ُحب الوطن من االیمان در دلم به قومي  وجود دارد و مایه فخر و 

روشني زندگي من است خدمت مي کنم. این ها چیزهایي است که از دستم برمي آید. 
• در مورد تاریخ اجتماعي ایران شما تحقیقاتي انجام دادید و کتابي تحت همین عنوان به 	

چاپ رسانده اید به نظر شما چرا مورخین ما تاکنون بروی چنین مباحثی کمتر کارکرده اند؟
ما متاسفانه از ادبیاتي که از اجتماعیات برخوردار باشد خیلي متمكن نیستیم خود مسائل 
اجتماعي به صورتي که امروز مطرح است در دنیا تازه است و سوابقش از دو قرن تجاوز نمي کند 
اروپایي ها هم که به مسائل اجتماعي رو آوردند در حقیقت از سده نوزدهم میالدي به این سو 

هست که به طور جدي انسان را در کلیت انسانیش مطرح کرده اند.
آن بخش از تاریخ ما که به سوابق احوال بزرگان سیاسي، نظامي  متوجه است غني تر است. 

زندگي مردم در حالتي از بي اعتنایي بوده.
بنویسند  دیگر چه چیز  را که همه مي دانند  این که خب چیزهایي  دلیل  به  تاریخ نویسان 
اکنون بخش عظیمي  از کار  اجتماعي نویسي هم  تاریخ  این مسائل توجه نمي کردند ولي  به 
محققان در همه جاي دنیا ست، فقط در ایران به این مسئله مثل خیلی چیزهای دیگر اهمیت 
نمی دهند، در همه جاي دنیا به تاریخ اجتماعي بسیار اهمیت مي دهند که مردم چطور زندگي 
مي کردند از چه اصولي پیروي مي کردند نظاماتي که بین شان مطرح است به چه صورتي شكل 
گرفته است؟ و در عرصه فعالیت هاي اجتماعي نهادها سازمان ها و تاسیساتي که وجود دارد 
چقدر حضور دارند و این حضور چه اندازه پررنگ یا کم رنگ است؟ با چه مناسبت هایي رنگ 
مي بازد و یا گاهي قوت بیشتري از خود نشان مي دهد. این که انسان در کلیت خود مورد توجه 
قرار بگیرد و سازمان هاي سیاسي و نهادهاي حاکم به عنوان بخشي از این موجود یت شناخته 
بشوند کاري است که در همه جا مورد نظر است بنده هم به همین سبک را ادامه دادم البته 
صحنه آنقدرها هم خالي نیست که تنها کسي باشم که به این موضوع پرداخته باشم. خیلي از 
کتاب ها هست که نوشته شده است و دیدگاه هاي مختلفي را هم ارائه مي کند و عرضه مي کند. 
اما این فعاالن علمي  اهل تاریخ بیشتر وابسته به مكتب فكري و تاریخي بلشویسم بودند، این ها 
بر مبناي تاریخي خودشان آمدند و انسان را اهمیت دادند از این بابت ما مدیون کارکردهاي 
علمي  آن ها هستیم اما چون یک معیارهاي خاصي داشتند که بر اساس آن معیارها باید انسان ها 
را ارزیابي کنند. به  عبارتی تاریخ را براساس دیدگاه مارکسیستی خود تحلیل و تفسیر کردند، 
جنگ بین دارا و ندار فقیر و غني حاکم و محكوم و نظایر این ها هست که به مسائل تاریخي 
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ایران هم از آن زاویه نگاه کردند که مردم و قشرهاي زیر سلطه و ستم این ها با ارباب قدرت 
در تنازع ابدي بودند و تاریخ از دیدگاه آنان چیزي نیست جز تحولي از قرون اولیه و برده داري 
به نظام فئودالیسم و بورژوازي و سرمایه داري و به همین شكلي که مطرح است مورد نظر قرار 
گرفته تا آنجایي که به نظر آن ها مي آمد به سوسیالیسم و کمونیسم منتهي بشود. البته این 
مسائلي را که مطرح کردند براي ما خیلي غنیمت است، یعني اهمیت اقتصاد و مسائل اقتصادي 
را  تاریخ  تاریخ نقش مهمی دارد، ولي چون  اقتصادي در  و عناصر سازمان ها و دستگاه هاي 
باید خودمان درک کنیم و بنویسیم بافت هاي اجتماعي، نهادهاي اجتماعي، به روشي ایراني از 
درون داشته باشیم همیشه تمامي  جواب هایي که منتظرش هستیم از آن ها بر نمي آید. تحت 
این مورخین غربي ها هم آمدند کارهاي خودشان را کردند و کارهایي است که خیلي مطلوب و 
ارزنده است آن ها سعي کردند که این ساختارها را بر مبناي دریافت هاي خودشان که از تاریخ 

غرب دارند و الگوهایي که در تاریخ غرب کار کردند عرضه کنند.
در تاریخ ایران ما این کار را نكردیم یعني در تاریخ جامعه شناسي ما به شكلي که سزاوار 
است انجام نگرفته و علتش هم ضعف و کمبودي است که اساسا در این پنجاه شصت سال 
اخیر به جامعه شناسي روي آورد و کساني از فضالي ما که قلم زدند به دالیل مختلفي موفق 
تدارک  ایران  تاریخ  اجتماعي و جامعه شناسي  تاریخ  براي  ادبیات غني  به  با توجه  نشدند که 
ببینند. کاري هم که من کردم کاري است بسیار ابتدایي و پیش خودم هم معتقدم که این کار 
به عنوان یک درآمدي بر مقدمات کار اصلي تاریخ اجتماعي است؛ و به  خاطر دالیل مختلف 
هم اصرار داشتم زندگي هاي مختلف مردم را رقم بزنم و به آن ها توجه کنم و نحوه کار کرد 
سازمان هایي را که انسان با آن ها سر و کار داشته این ها را ارزیابي کنم و ببینیم. این در حد 
یک تالش است؛ اما این که دلم خواسته کل تاریخ ایران را در یک شكلي که با علم بیگانه 
این  نباشد،  بار علمي  هم خالي  از  ایراني گرایي خود من  احساسات شدید  نباشد و تحت تاثیر 
کاري است که در معرض دید هم هست شاید در آن کتابي که االن زیر چاپ هست »هویت 
ایرانیان« شاید یک مقداري باز همین کار تاریخ اجتماعي را کردم یا سعي کردم از  ملي ما 
دیدگاه جامعه شناسي تاریخي به این مسئله نگاه کنم و یا همان برنامه تاریخ اجتماعي ایران 
که االن هم کتاب درسي است در بعضي از رشته ها یا قلمروهاي علمي  این را تجدید نظر بكنند 
که همه ابزارهایش و وسیله هایش را هم فراهم کردند همه این ها نقش دارند و منتظر یک 
تاریخ  از همین  باید  تاریخ شاهان خیلي داریم و  ما  این کار واجب است  اما  فرصتي هستیم 
شاهان مسائلي را که مربوط به تاریخ زندگي مردم بیرون بكشیم، چون در حقیقت آن ها هم 
در بهترین تحلیل نمادي از حضور جامعه بودند یعني نمادي از هنجارها ارزش ها و تحقیق هاي 
تاریخي ما هستند که مي توانند خودشان را ارائه بدهند واال من بارها گفتم که اگر بخواهیم 
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بگوییم که کوروش یک تصادف است این واقعا نكته اي را حل نمي کند نه کوروش نه داریوش 
نه حتي نادرشاه هیچ کدام مخلوق یک حادثه جزئي نیستند نماینده موجودیت ملي ما هستند 
که به این شكل یا شكل دیگري خود را نشان دادند. بنده به تاریخ اجتماعي روي آوردم چون 
کار شاهان زیاد شده بود و حرف در این مورد زیاد زده شده بود ولي در کنار آن باید به زندگي 
مردم پرداخت االن دیگر در هیچ  جاي دنیا هیچ  کسي براي موقع خاصي که به عنوان نماینده 
کل اقتدار شاهنشاهان، نخست وزیر پرتوان و یا هر چیز دیگري که بخواهیم اسم بگذاریم 
دیگر تره ُخرد نمي کنند یعني نه این که تره ُخرد نكنند ولي آن را در حد یک مهره اي مي دانند 
که اجبارا در یک مملكت باید کار کند و نماینده یک جریان و یک اراده است و بهترین حالتش 
اراده ملي عزم ملي، توان ملي، منافع ملي و اقتضائات ملي جامعه باشد. این ها  باید نماینده 
چیزهایي است که باید وجود داشته باشد اما براي این کار باید ملت را شناخت و به ملت اهمیت 
داد و براي این کار باید ملت را یک مجموعه معلوم بگیرند این ها را به عنوان پر برکت و زاینده 
و اصل و اساس حیات مدني و مادي مردم به شمار مي آید. بنده بر این راستاست که تاریخ 

اجتماعي ایران را پیگیری مي کنم.
• مشكالت مربوط به آموزش تاریخ و این که اصوال چرا مردم به تاریخ و کتب تاریخي ما زیاد 	

اعتماد ندارند اما در کشورهاي دیگر حتي در دوره هاي ابتدایي بچه ها با تاریخ کشورشان 
آشنا هستند اما در اینجا در دبیرستان ها هم شخصیت هاي تاریخي ما را نمي شناسند به 

نظر شما این مشكل از چه چیز ناشي مي شود؟ و این مشكل را چگونه باید حل کنیم؟
من این گونه سئوال را باز مي کنم که نقش تاریخ اساسا در یک جامعه چیست؟ ما تردید 
نمي کنیم که حفظ و نگه داري و مراقبت از گذشته یک قوم بر عهده اهل مطالعه است و حفظ 
مواریث تاریخي یک جامعه که باید به تربیت انسان هایي وساطت بكند که با آن مجموعه اي 
که شكل داده حیات ملي آن ها را هم احساس بیگانگي نكنند و هم احساس قرابت بكنند یعني 
آن را از خودشان بدانند و هم این احساس مسئولیت را داشته باشند که الزاما براي پیشبرد این 
جامعه تكلیف هایي به عهده دارند و این تكلیف ها را باید معمول بدارند این بر عهده اهل تاریخ 
است. در تمامي کشورهاي مهم عالم و یا کشورهاي پیشرفته اگر مالحظه بفرمایید مي بینید که 
تاریخ با یک اهمیت بسیار زیادي مطرح است یعني حتي در رشته هایي که مطلقا با آن سرو 
کار ندارند مثل پزشكي، فني مهندسي، علوم پایه، داوطلبان علم و دانشجویان حتما و قطعا 
باید چند واحد تاریخ بخوانند تا با نحوه شكل گیري ملتي که به آن تعلق دارند آشنا شوند. و 
با آن مجموعه اي که در آن به سر مي برند درک و حس  را  انساني خودشان  پیوستگي هاي 
کنند. به همین دلیل هم استاتید در چنین ممالكي بسیار جدي هستند در تدریس تاریخ و هم 
منابعي که تدوین مي کنند، منابع اصولي و مطمئني است که خالي از یک دیدگاه جانبدارانه 
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است؛ یعني حتما باید تكیه بر سند و مدارک و متكي به علم تاریخ باشند ما مي دانیم که اگر 
بخواهیم تالش کنیم تاریخ بنویسیم این تالش باید در این جهت باشد که ما گذشته را به 
صورت یک مجموعه بازسازي کنیم و مردم را به نزدیک ترین صورتي که در آن حوادث اتفاق 
افتادند آگاه سازیم و این نیاز دارد که جامعه از یک پشتیباني غني و قوي برخوردار باشد که اگر 
کسي خالف این حرفي زد و یا کتابي نوشت و یا مطلبي منتشر کرد به اندازه کافي خودش را 
در معرض قوت ببیند که به واسطه آن حرف هاي اشتباه متزلزل نشود ما به دلیل این  که در 
خالل همه امور سرزمیني بودیم که یک طرفمان در بوده و یک طرفمان دروازه و این همه 
آمدند و رفتند و هر کسي هم که در این ملک مستقر شده به حق براي خودش حقوقي قائل 
است و این را باید دیگران هم رعایت کنند. باید از این ظرافت تاریخي برخوردار شویم که با 
اتكا به این توان علمي  بتوانیم مسائل را به صورتي بیان بكنیم که احساسات مردم ما هم در 
هیچ زمینه اي جریحه دار نشود. یعني اگر االن معلوم شد که جد هفتم بنده در جنگ هرات به 
سال 1273 هجري قمري شرکت کرده و در آن جنگ خیلي درخشان عمل نكرده و صحنه 
جنگ را گذاشته و فرار کرده بنده این را راحت بپذیرم که در یک موقعیتي جد ید بنده حضور 
داشته و دارم و اگر جدم بنا به هر علتي نتوانسته درست کارش را انجام دهد نتیجه منطقي آن 
باید این باشد که بنده اگر حادثه اي پیش بیاید و ملزم به دفاع از وطن مقدسم شوم دیگر این 
اشتباه را تكرار نكنم و این خجالت ها و گرفتاري ها را براي نسل بعدي نگذارم اما جامعه ما هنوز 
راه درازي را در پیش دارد براي رسیدن به یک مراحلي که منافع ملي بر تمامي  منفعت هاي 
قومي، قبیله اي و طایفه اي و خانگي و خانوادگي و تقسیمات دیگري مثال از ادیان دیگر بودن، 
از زبان هاي مختلف برخوردار بودن، باالتر شناخته شود ما هنوز اگر مطلبي را بخواهیم در جایي 
بگوییم که فالن شخص این طور عمل کرد مثال از منطقه قزوین بود، همه قزویني ها بهشان 
برمي خورد که آقا یعني چه، منظور این آقا چه بود ؟ نه آقا قزویني ها همه شان خوب بودند یک 
قزویني بنا به تشخیص خودش در یک مرحله اي یک کاري انجام داده و دودش هم باید به 
چشم خودش برود، این مسائل هنوز در جامعه ما جا نیافتاده یعني به هر حال این مشكالت 
را ما حس مي کنیم بعد تاریخ را هم ما باید دوباره بنویسیم یا باز از نو به سبكي که امروز علم 

تاریخ اهمیت دارد بنویسیم.
به همین دلیل است که تاریخ را باید بازنویسی کنیم با مالحظه به مستندات تاریخي و 
بدون حب و بغض همین چیزهایي که در مدارس و دانشگاه هایمان به تكرار به آن ها اعتنا 
داریم آن ها را رعایت کنیم. یعني بنده نترسم از جنابعالي و از هیچ کس دیگري، از هیچ شخص 
دیگري که دارد در خیابان رد مي شود و یا کسي که در یک طبقه دیگري از این ساختمان 
نشسته واهمه اي نداشته باشم اگر حرفي مي زنم اصرار داشته باشم این حرف بر مبناي حتما 
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مدارک تاریخي و منابع مطمئن  و متقن باشد و دیگر این  که به خاطر این  که یک حرفي زدم 
و دریافت خود را از تاریخ گفتم، به خاطر این مسئله کارم را از دست ندهم و زندگي ام را دچار 

پریشاني و تشویش نكنم.
این مسائلي است که در دنیا در حال حاضر مطرح است و ملت هاي مختلف عالم همه 
نباید بگویند و یک  را  بگیریم یک چیزهایي  به هر نحوي که در نظر  دارند  خطوط قرمزي 
چیزهایي را باید بگویند. اما ما هنوز بایدها و نبایدها و شایست ها و ناشایست هایمان با نوعي 
قضاوت عاطفي و احساسي همراهي دارد که کار اهل تاریخ را سخت و مشكل مي کند. بنده 
اگر  داریم که  ما دشواري  ایران هم عرض مي کنم که  تاریخ  اخیر  براي حتي دویست سال 
حرفي بزنم راجع به قاجاریه که ماشااهلل روزي که فتحعلي شاه از دنیا مي رفت نزدیک به 2000 
فرزند و نوه و نتیجه از خود باقي گذاشته بود و هنوز یک قرن از عمر قاجارها نگذشته بود که 
مي دیدیم در تمام شهرستان هاي ما یک شاهزاده قاجاري والي بود و حتي قصبات ما هم دست 
این ها بود تا جایي که حتي کدخدایي روستاها را هم داده بودند این ها مستقر در موقعیت هایي 
بودند که خودشان را ناگزیر مي دیدند به حمایت یا دفاع از منافع خانوادگي شان، اوليا بر منافع 
سرانگشتان  با  و  مي کنند  درک  تاریخ  اهل  را  مشكالت  این  عمومي  جامعه  مصالح  و  ملي 
خودشان به طور دائم لمس مي کنند یعني این ها چیزهایي است که در حوزه کارهاي تاریخي 
خارج نیست. ما یک زماني داریم، طي مي کنیم تا به آنجا برسیم تا حرف هایمان را راحت تر 
بزنیم و منافع ملي را هم بر هر نوع بهره وري هاي دیگري قالب بدانیم و این کاري است که 

باید انجام شود.
پا به پاي این منابع بسیار متعددي االن در کتابخانه هاي خودمان هست به صورت نسخ 
این جامعه وجود دارد حتي آن هایي که  تاریخ، کل مكتوباتي که در  از نظر اهل  خطي که 
مربوط به کندن قنات مثال در منطقه گناباد است یا جاري کردن آب در یک ناحیه اي در یزد و 
یا نحوه شمردن ستاره ها در یک قرن پیش این ها همه جزو تاریخ و مستندات ماست که باید 
حیات ملي و مدني ما را به تصویر بكشد. این ها را ما هنوز رویش کار نكردیم حتي کارهایي که 
روي بعضي از متون مهم تاریخي شده فرض کنیم )براي نمونه عرض مي کنم( صفوه  الصفاي 
ابن بزاز که متن بسیار پر اهمیتي است این در حدي نیست که آدم را قانع کند. همین کتاب 
مستطاب عالم آراي عباسي اسكندر بیک منشي، هنوز واقعا کتاب به صورتي چاپ نشده که 
آدم ذهنش روشن شود بنابراین اگر مطلبي در آن باشد که مثال فالن سردار در بهمان جا بود و 
این طور کار مي کرد و عمل مي کرد مي تواند امروز آدمي  مي تواند این را استفاده بكند که پس 
آن منطقه اران یا شروان تاریخي جز آذربایجان در یک مفهوم کلي تري باشد که ما در مملكت 
خودمان داریم و آن را مي گفتند آذربایجان. چون روي این ها کار نشده بنابراین جاي حدس و 
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گمان زیاد هست و هر کس تعریفي دارد. بنده در یكي از کشورهاي بسیار فقیر از بابت ثروت 
ملي دیدم مثل شبه قاره هند که حداقل ده سال پیش هفت دوره کتاب تاریخي نوشته اند براي 
به تصویر کشیدن حیات ملي هندي ها در سرزمین خودشان، حتي پاکستان ضعیف و فقیري که 
از سال 1947 میالدي به این طرف در نقشه جغرافیا هست، تعداد قابل توجهي تاریخ دارد که 
ابرار تاریخي منطقه را زنده و تقدیم به ملت خود کردند. اما ما در کشور خود هنوز نتوانستیم یک 
دوره تاریخ ایران را به همت و قلم و سعي علمي  استادهاي تاریخ ایراني بنویسیم و تالیف کنیم 
و یک دوره تاریخ ایران که جامع نوشته شده تاریخ ایران کمبریج است که عده اي از فضالي 
دنیا جمع شدند با فعالیت مشاوراني که داشتند و امكاناتي که در اختیارشان بوده، آن ها براي 
ما تاریخ نوشتند و دستشان درد نكند آن کتاب ها االن از نظر علمي،  رقم خیلي باالیي را به 
خودش اختصاص مي دهد اما همه آن چیزهایي نیست که ما به دنبالش هستیم، حتي بنده توي 
این چند سال بعد از انقالب خودم تالش کردم که عده اي از فضالي تاریخ را جمع کنم رقمي 
 حدود 50 نفر را جمع کردیم با این ها حتي قرارداد تدوین کردیم که این ها بنشینند و کار کنند 
و هر کسي در حوزه تخصصش کتاب بنویسد و نشد و بهم زدیم و هر چه هم که داده بودیم از 
بین رفت. و قبل از بنده هم عده اي این کار را کردند و عده دیگري هم مشهور هستند که به 
نحوه هاي مختلف این کار را کردند، اما این کار به وسیله ما ایراني ها انجام نشده در صورتي که 
ما االن تعداد حوزه هاي تاریخي که در دانشگاه ها داریم اعم از دولتي یا آزاد کم هم نیست و 
خیلي جاها هستند که به امر تاریخ اقبالي نشان دادند در خور احترام اما بیشتر از ظن خودشان 
اثبات یک نظر معیني  این شكل نگاه مي کنند که دنبال  به  تاریخ  به  یار قصه هستند یعني 
بروند حتي آن هایي که در خارج از کشورند یا به شكل دیگري دلسوزي و مراقبت خودشان را 
مي خواهند نشان دهند، به حوادثي که بر ایران گذشته جور دیگري نگاه مي کنند که باز نقض 
قرض است. این دالیلي است که ما مي بینیم تاریخ آن اقبالي را که باید داشته باشد متاسفانه 
پیدا نكرده و از طرفي نحوه آموزش علم تاریخ در مدارس ما طوري است که دانش آموز را در 
سطح ابتدایي، راهنمایي و دبیرستان تشویق نمي کند که به تاریخ به چشم علم نگاه کند و آن 
زبده فعاالن درسي که در مدارس ما هستند و کم هم نیستند بیشتر متمایل هستند که بازار کار 
آینده را در نظر بگیرند به همین دلیل رشته هایي مثل فني مهندسي، پزشكي علوم پایه که به 
هر حال طرف از آن راه بهتر مي تواند نان بخورد به آن راه ها پناه مي برند. قلیلي از ارباب کفایت 

و خرد در این صحنه قدم مي گذارند که ما امیدواریم که انشااهلل کار کنند.
خب در دانشگاه ها هم تدریس تاریخ بیشتر حالت فرموله دارد تعدادي کتاب هست و ما 
آن حمایتي که باید کنیم نمي کنیم حتي ما یک انجمن تاریخ درست و حسابی نتوانستیم در 
این سنوات تشكیل دهیم که همه اهل تاریخ بیایند آنجا و از تمام آن ها به نحوي که سزاوار 
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هست به نحوي استفاده کنیم در حقیقت دلمان هم خواسته ولي یكي کسرت اشتغاالت، یكي 
تعهد حوزه هاي فعالیتي آدم ها و تعهدات و نیازهایي که افراد دارند مثال استاد اگر در هفتاد یا 
هشتاد سالگي در 5 جا کار مي کند پس در اوج بلوغ عقلي و رسایي فكري اش است و باید االن 
بنشیند و دانسته هاي خودش را رو بكند و روي کاغذ بیاورد حاال چرا چنین آدمي  متمایل به 
این است که در یک روز دو جا کالس داشته باشد و یا در یک هفته دو یا سه شهرستان برود 
حتي در سنین باال یكي دو تا نداریم که تالش مي کنند و احساسشان این است که نیازهاي 
مادي این ها پیشي دارد بر کارهاي دیگر و  چاره ای هم ندارند چون امكان گذران زندگی بدون 
چنین دوندگی هایی میسر نیست. اما برخالف نكاتي که به عرضتان رساندم اقبال جامعه نسبت 
به تاریخ بسیار زیاد است یعني در همین شرایطي که ما االن زندگي مي کنیم و با همه مسائلي 
که بر حیات ملي ما سایه دارد مي بینیم که کتاب هاي تاریخي بیشتر از هر کتاب دیگري نوشته 
مي شود بنده به خاطر مسئولیت هایي که دارم در جریان بعضي از مطالب قرار مي گیرم شاید 
در هر سال در همین روزگار ما بیشتر از 500 یا 600 کتاب تاریخ یا مرتبط با تاریخ نوشته 
شده این رقم باالیي است نسبت به انتشارات و تالیفات دیگر زمینه هاي علمي،  مثال 20 سال 
است که فیزیک هالیدي را تدریس مي کنند ما فراوان مي بینیم که کتاب نوشته مي شود در 
مورد تاریخ به خصوص تاریخ معاصر چه در ایران و چه در خارج و حتي آثاري هم که در خارج 
تحت  تاثیر  و  است  توجه  مورد  و  دارد  دوباره اي  تولید  ایران هم  در  به صورتي  چاپ مي شود 
همین گرایش جامعه به تاریخ یا عالقه مندي جامعه به تاریخ مي بینیم فراوان کتاب هایي که 
به نحوي با تاریخ در مناقصه هستند و ارتباط دارند مثال قصه نویسي هاي تاریخي، حكایت هاي 
مثال آن سه زن و امثال آن رواج دارد. نخست وزیران مشروطه از سیدضیا و ... این ها بسیار 
هستند تحت عناوین تاریخي حاال مردان یا زنان تاریخي مقدار زیادي تحت تاثیر روزنامه ها و 
قصه هاي رایج در جامعه و یا حرف هاي شفاهي و مسائلي که در جامعه مطرح است کتاب در 
این موارد نوشته مي شود و طرفدار هم دارد. خاطره نویسي که االن خیلي سال است که رواج 
پیدا کرده که در حقیقت نوعي تاریخ شفاهي است که مردم به آن ها اقبال مي کنند و حق هم 
دارند بدست آوردن اسنادي از یک قرن اخیر که مثال عالءالملک کجا رفته یا مشاورالممالک 
به این سرزمین رفته است خاطره نوشته یا سفرنامه نوشته و کتاب هایي که خارجي ها نوشته اند 
من گاهي اوقات بعضي از کتاب هاي خارجي ها را مي بینم که یكي دو تا یا سه تا ترجمه به 
فارسي درمي آید مسائلي که راجع به جامعه ما است و مردم هوشیاري و بیداري خودشان را 
دارند منتها ما باید امیدوار باشیم به وقتي که تعداد قابل توجهي شخصیت هاي علم گرا در رشته 
تاریخ داشته باشیم که تاریخ را از دید علمي  نگاه کنند و تحت هیچ شرایطي حاضر نباشند که 
جز در خدمت حقیقت کار کنند به تعبیر بیهقي رحمه اهلل علیه و هم منابعي در اختیار این افراد 
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قرار مي گیرد آن ها را تشویق کند که در حقیقت از نظر مالي و مادي هم زمینه هایي فراهم شود 
که اساسا استادهایي که صاحب قلمند و توانایي نوشتن دارند این ها نروند در سطح هاي درسي و 
سر کالس و برای گذران زندگی اسیر چند ساعت تدریس بیشتر باشند، بنشینند کارهایي بكنند 
که براي آیندگان ما اهمیت دارد و همین پیدایش کامپیوتر و خدماتي که شبكه هاي اینترنتي 
از بابت ارائه مطالب بسیار مفصل در هر زمینه اي دارند به جامعه خب ایجاب مي کند که ما به 
تاریخ خیلي روي بیاوریم؛ فرض کنیم االن بخواهیم راجع به نقش شعرا در 5 سال اول انقالب 
مشروطه مطالعه کنیم، شاید دو هزار مقاله پیدا کنیم با 200 کتاب یعني دیدگاه هاي ادبي و 
تاثیر ادبیات و ادیبان را بخواهیم ببینیم یا در زمینه اي مي خواهیم بگوییم که نقش خانم ها و 
بانوان ارجمند در تحوالت تاریخي ما در فاصله 1327 تا 1330 هجري قمري چقدر است اگر 
یک دکمه کامپیوتر را فشار دهیم حدود 200 یا 300 یا حتي 400 منبع به شما معرفي مي کند.
جوان هاي ما باید زبان خارجي بدانند و ما باید تشویق کنیم که آن ها به زبان هاي رایج در 
دنیا اقبال کنند و این را به حدي یاد بگیرند که بتوانند از آن منابع استفاده کنند و دیدگاه هاي 
علمي  جامعه هم تقویت شود تردید نیست که اهل تاریخ هم در یک جزیره امن جدا مانده از 
کل اقیانوس بحراني که بسر نمي برند ما مرز شمالي همسایه هایمان که در فاصله 3 متري ما 
نشسته اند یا مرز جنوبي در فاصله 5 متري ما هستند و مرز شرقي حتي از این فاصله ها کمتر و 
مرز غربي باز به همین صورت پیوسته است؛ بنابراین اهل تاریخ هم در دنیایي زندگي مي کنند 
که همه اراضي که در آنجا هستند در ایجاد آرامش و ایجاد ثبات و سكینه براي مردم در آن 
صحنه و صفحه تاثیر و دخالت جدي دارند ما اگر به تاریخ به این چشم نگاه کنیم که مسئولیت 
رسالت گونه اي دارد و بسیار عظیم براي حفظ و مراقبت از مباحث آبا و اجدادي ما و ارائه تصویر 
درست و بدون حب و بغض از گذشته مان و در جهت منافع خاصي مثال فرض کنیم مثل کساني 
که در صنعت فرش خیلي صاحب نظرند نه این که بخواهم بگویم همه فرش هایي که در ایران 
ابریشم است و بهترین فرش است مثل این است که  درست شده ممتاز است همه اش گل 
بگویم کساني که کت و شلوار مي دوختند دیگر به حساب نمي آمدند و یا کساني که متصدي 
نانوایي ها و نان پزي بودند آن ها به حساب نمي آمدند، نه همه این ها را باید در نظر گرفت و به 
اهل تاریخ هم بهایي را داد که درخور آن هستند چون در یک زمینه اي اگر ما اشتباه کنیم یک 
ساختمان 2 طبقه، 3 طبقه یا 5 طبقه بسازیم که پایه هایش سست باشد و بریزد احیانا 10 تا 
20 تا آدم صدمه مي بینند اما اگر تاریخ را درست ننویسیم و درست به نسل هایي که باید از آن 
برخوردار باشند ارائه نكنیم، حالت خیلي بدي براي ما پیش مي آید یعني جامعه گمراه مي شود 
آن وقت مي بینیم که سو ءنظرها تبلیغات مضري که دشمنان همیشه نسبت به ما دارند آن هم 
به خصوص در شرایطي که شاخه هاي ارتباطي به این سرعت و کثرت عملكرد وسیعي پیدا 
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کردند این ها به هر حال آن چیزي که موجودیت ملي ما را تبیین مي کند لطمه مي زند و ضرر 
وارد مي کند بنده در نهایتش خوش بین هستم و خیلي هم اقبال مي کنم مي بینم که این همه 
رشته هاي تاریخ داریم و این همه جوانان با ارزش در این رشته ها اقدام مي کنند و عالقه مند 
هستند که به تاریخ روي بیاورند و کثرت مجله هاي علمي  هم که الحمداهلل در این سنوات به 
صورت چشمگیر دیده مي شود، خود همین به ما مي گوید که تحقیقات تاریخي باالخره به جایي 
خواهد رسید که این ترن بیاید روي ریل و آدم ها بدانند که خدمت به علم باالتر از هر چیزي 

است و نمي شود که مثال در یک جهت خاصي آدم قدم بزند.
• مشكالت فرهنگي که در مورد نوشتن تاریخ و مشكالت اهل تاریخ را هم فرمودید اما 	

گذشته از مسائل کلي چه راهكارها و پیشنهاداتي براي جواناني که بیشتر در این کارهاي 
تاریخي و تحقیقاتي هستند، براي بهبود این وضعیت دارید؟

به دست  باالتر  و  ابتدایي  از سطح  بگیریم  حقیقتا جدي  را  تاریخ  ما  که  است  این  یكي 
محققان اهل فن بدهیم که تاریخ را بنویسند این مشكل مشكل دائمي  ما بوده در یكي دو 
قرن اخیر و بخصوص در یک قرن اخیر که یک مبالغه هایي در یک زمینه هایي مي شد و بعد 
براي مثال زدودن آثار آن نوع تبلیغات ما ناچار مي شدیم از یک سر دیگر قصه شروع کنیم در 
صورتي که تاریخ زندگي است و این زندگي، دشواري خیلي دارد، بزرگي کوچكي نقاط ضعف 
و قوت بسیار دارد و ما باید این ها را بشناسیم و به تاریخ به عنوان یک علم نگاه کنیم و به 
آن به عنوان یک علم اهمیت بدهیم اگر این دیدگاه ها عملي شود و اگر بنده از این فراغت 
بال بتوانم به نفسه به صورتي استفاده کنم که آسان به کارهاي علمي  بپردازم و پشتوانه هاي 
مالي کافي هم داشته باشم، در حقیقت جامعه خیلي زود به این مسائل خو مي گیرد ما قطعا 
باید یک راهي را برویم و این راه شاید کوتاه هم نباشد و طوالني باشد مثل همه ملت هایي 
که با نظامات جدید ارزشي عالم خودشان را تطابق دادند ما هم باید این راه را برویم و بتوانیم 
بفهمیم این ها چه مي گویند و در کجا هستند و مثبت و منفي چه جور عملكردهایي داشتند در 
عرصه هاي زندگي ملي خودشان، منطقه اي، محلي و جامعه اي و اجتماعي و کلي این ها را ما 
باید درک کنیم و راهي است که الزاما باید برویم و چاره اي هم نداریم و االن کسي که بخواهد 
شب و روز هم تحقیق تاریخ را درست کند باز شما باید بدانید که باید منابعي باشد و امكانات 
و آدم هایي که باید تربیت بشوند و بیایند به صحنه، این ها مسائلي است که به مرور زمان نیاز 
دارد و در حقیقت ما یک پشتوانه هاي معنوي از تاریخ نویسي یا تاریخ داني جامعه مان داریم 
که به ما کمک خواهد کرد که در آینده چشم به  راه پیدایش و حضور آدم هاي برجسته اي در 

عرصه تاریخ نگاري باشیم.
ما ابتداي کارمان است سبكي که االن تاریخ شناخته شده از آغازهاي همین سده کنوني 
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هجري شمسي است مثال مرحوم مشیرالدوله پیرنیا رحمه اهلل علیه در حدود دهه اول قرن حاضر 
شمسي شروع کرد به گردآوري سلسله مطالبي که بیاید تاریخ ایران باستان را بنویسد بعد از 
آن خب تعداد کساني که این راه را به این صورت بروند خیلي نبودند تک و توکي بودند مثل 
مرحوم رشید یاسمي که ادیب است و کتاب ایران در زمان ساسانیان را ترجمه کرد و بعد مرحوم 
عباس اقبال است و یا مرحوم نصراهلل فلسفي و کساني که در این حوزه به تاریخ روي آوردند 
و الحمداهلل نسل هایي هستند که این ها دارند با عنایت به دیدگاه هاي علمي  تاریخ کار مي کنند 
همین االن در نقاط مختلف کشور ما کم نیستند کساني که براي خودشان عقل و اعتباري 
قائلند و هر چیزي نمي نویسند و هر کاري نمي کنند و قلم نمي زنند اال به آن چیزي که حقیقتا 

بار علمي  داشته باشد.
در همین حال هم ما نمي توانیم جلوي مردم را بگیریم که مثال یک اهل حرفه اي مثال در 
کار نانوایي است در کار برج سازي است این آدم نباید بیاید و یک مسائلي را از دیدگاه خودش 
بنویسد یا درک کند این ها راهي است که ما انتظار داریم به مرور زمان طي شود و انشااهلل اهل 

تاریخ هم موقعیت خودش را پیدا کند.
• و 	 اسناد  از  گذشته  تاریخي  منابع  این  اما  فرمودید  هم  اشاراتي  تاریخي  عناوین  تحت 

اهمیت شان و اینترنت که مي تواند مقاالتي را در اختیار ما قرار دهد این منابع جدید تا چه 
اندازه مي تواند مستند باشد براي یک محقق اهل تاریخ؟

روي منابع هیچ کسي حرف ندارد منابع تعداد کتبي است که در یک زمان معیني حداقل 
قبل از مشروطیت نوشته شده اند و امروز که حدود صد سال مي گذرد در اختیار ما هستند تا 
حتي ابتداي کار رضا شاه هم تحقیقي که انجام شده باشند ما جز منابع مي شماریم چون عمري 
صد ساله پیدا کردند اما ارزیابي این منابع متكي به این است که ما این شخص را بشناسیم و 
بدانیم که همین اعتمادالسلطنه حتي تا سال زندگي اش مطالبي را که مي نوشت توي همین 
خاطراتش که آقاي افشار نوشته در نوعي ترس و لرز و تسلسل تدارک دیده که مبادا این ها به 
دست عمال ناصرالدین شاه بیفتد. اما اسناد عمري بسیار کوتاه دارند از بابت شناسایي خودشان 
این طور عرض کنم که ما غریب چهل سال است که به این باور افتادیم که اسناد را جمع آوري 
و نگه داري کنیم. مرکز اسناد ملي ایران از یک عمري در همین حدود برخوردار است یا حتي 
کمتر. خوشبختانه در خالل این سال ها به خصوص بعد از انقالب ارقام باالیي از این اسناد ارائه 
مي شود مثال 300 یا 400 میلیون سند من شنیده ام که این ها آماده کردند که در معرض دید 
ما هست. منابع وزارت  خارجه تا قبل از انقالب به صورت خیلي محدودي شناخته شده بود بعد 
از انقالب تالش هایي صورت گرفته که این منابع بیشتر در اختیار اهل تحقیق قرار بگیرد و 
امروز تقریبا مرکز اسناد وزارت خارجه یک سازمان فعال و ثمربخش است. منابع جدید دیگري 
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که هست مثل منابع تاریخ معاصر، مجلس شوراي اسالمي  و منابعي در دفتر نخست وزیر سابق 
است فراوان غنیمت هستند که در اختیار محققان ما قرار بگیرند. یک بخشي از زندگي مردم 
شیوه هاي زندگي از تقریبا از سال 1335 که ساواک تاسیس شد و همه شناعتي که این اسم 
در فرهنگ عمومي  ما دارد تا سال 1357 به دلیل سر و کاري که با زندگي هر آدمي  داشتند 
که از حد صفر باال باشد باز قابل استفاده است. شاید رقم بسیار باالیي از آن ها را باید ریخت 
دور و اصال به آن ها نگاه نكرد چون چیزهاي بسیار پیش پا افتاده و مبتذلي است. مثال یک 
آقایي یک جایي نشسته بود و اینجوري غذا مي خورد و یا خانمي  جایي بود و این طور لباس 
پوشیده بود این طور مسائلي که براي سرگرمي  این دستگاه و به زنجیر کشیدن انسان بیچاره 
و بي پشت و پناه ایراني تدارک دیدند بعد این ها را خود آقایان باید معترف باشند که این اسناد 
در دسترس شان هست این ها را ما جایي براي نگاهداري شان نداریم و بي فایده است و باید از 
دست و پاي مردم بیرون کشید و خیال همه را راحت کرد اما قسمتي از این ها هم احتیاج به 
ارزشیابي دارد یعني مثال یک نفر نشسته و گفته فالني بهمان کتاب را خواند گفت به به شاید 
حقیقتا این نباشد که این سند نویس گفته سند نویس براي این  که اربابان خودش را راضي کند 
مي تواند یک حرف هایي گفته باشد و ما این ها را باید با دیگر اسناد بسنجیم و در واقع جایگاه 
ارزشي آن ها و اعتباري آن ها را پیدا کنیم. در کنار این ها حوادث دویست سال اخیر تاریخ ما 
به نحوي با تاریخ جهان مرتبط است. هم اروپا هم امریكا و هم قاره هاي دیگر که کم و بیش 
با ما در ارتباط بودند و این ها فراوان سند دارند که شما اگر االن بخواهید بروید در فرانسه اسناد 
وزارت خارجه فرانسه را نگاه کنیم از زبان آقامحمدخان قاجار ما فراوان سند داریم. در پاورکلد 
آفیس لندن تشریف ببرید مي بینید اسناد وزارت خارجه اش هست همان طور که در ایندي آو 
ایز الیبرریش ) Indi of is librerish( و جاهاي دیگر هست. این اسناد هم تا آن حدي 
که در دسترس ما هست باید ارزیابي شوند نه این که مثال یک کاردار سفارت انگلیس در یک 
روزي راجع به یک شخصیت بزرگ تاریخ معاصر مملكتي ما یک حرفي زده این سند شود 
چون انگلیسي یک حرفي زده، نه ما باید بدانیم که آن ها با مطابق مصالح و منافع خودشان 
به این اسناد نگاه مي کردند و این ظلم است بر جامعه ما که ما بیاییم مثال اسناد خودمان را بر 
مبناي قضاوت فرانسوي ها، آلماني ها، امریكایي ها، روس ها و مانند آن ها بگذاریم. اما درک آن 

ها هم بسیار اهمیت دارد.
به سند باید اهمیت داد سندها معموال از این دست نیست اسنادي که حاوي حیات ملي 
این ها  با عثماني،  انداخت  راه  به  این جنگ هاي عظیمي که شاه عباس  کنید  ما هست فرض 
صحنه هایش مشخص شود بیایند در سالن هاي مختلف موزه ها، مثل فرانسوي ها که این کار 
را کردند شما اگر بروید فرانسه نگاه کنید مي بینید مثال جنگ واگران، فریدلند، یا حتي جنگ 
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واترلو این ها آمدند صحنه هاي جنگ یا یكي دو تا پنج تا تصویر کشیدند، که در لحظه شروع 
این قشون اینجا بود آن قشون آنجا بود بعد این تغییرات انجام شد در ساعت پنجم این جور شد 
در ساعت هشتم این جور شد و ... این صحنه ها را دانش آموز برود ببیند؛ یا در موزه ها و مراکز 
نمایشي در اختیار مردم قرار بدهند که بتوانند این ها را ببینند و بعد این همه کارهاي ناکرده اي 
که در کشور ما هست ما حتي یک کتیبه داریوش کبیر را هنوز خودمان نیامدیم بخوانیم حتي 
اوستاي حضرت زرتشت که سند است و 3000 سال موجودیت ملي ماست این را هنوز یک 
ایراني نیامده بخواند حتي پور داوود هم که روي این ها کار کرده از روي ترجمه هاي آلماني 
و انگلیسي آن کار کرده حتي یک نفر هم نیامده راجع به این ها بنویسد این ها اسناد زندگي 
ماست مثال روي کلمه اي ما بایستیم مثال روي کلمه عشا، چرا اردشیر دوم این قدر ایستادگي 
دارد؟ یا چرا این قدر اسم هست که اسمش ارته هست؟ کسي کار نكرده دلم مي خواست اسامي  
 ایالمي که ما داریم در ایران قبل از اسالم بیاییم هم ترمولوژي و هم اتمولوژي این اسناد را 
بررسي کنیم و هم ریشه هاي تاریخي و اصطالح شناسي این اسناد و القاب را بررسي کنیم و 
ببینیم که چرا مثال یک آدمي  هست هزار پت و ... چرا این القاب بوده و حتي آن اسم ها که 
نماینده موجودیت ماست. اگر در تاریخ ماد نگاه کنیم ما اسم هایي داریم که این ها اسم هاي 
زرتشتي است فرض کنیم هوخَشتَره اما جایي نمي بینیم که کسي گفته باشد این ها زرتشتي 
را ما مالک  یا چه کار کردند یک چیزي هرودوت گفته همین  بودند  یا مزدا پرست  بودند و 
گفته هاي خودمان قرار مي د هیم، تا به امروز که ما بعد از 2000 سال باید از آن مسائل اطالع 

داشته باشیم.
اسناد بي نهایت مهم  هستند اعم از منقول و غیرمنقول و باید روي این ها کار کرد و باید 
زمینه هاي نشر و توسعه این ها را فراهم کرد و باید افرادي را اصال به طور جدي در هر مایه اي 
کار کنند لغات مغولي که در فرهنگ ایراني کاربرد پیدا کردند، لغات ترکي و آرامي  و امثال 
این حرف ها که این ها نماینده تعامل هاي مدني هستند بین ما و جاهاي دیگر، باالخره در یک 
دوره هایي ما انواع و اقسام اقوامي که با آن ها سرو کار داشتیم پیدا کردیم و باید االن جایگاه 
هر کسي را دقیق تعیین کنیم ما نمي خواهیم کم بها دهیم و نقش مثال یک عده اي را زیاد 
بها دهیم نسبت به یک گروه اجتماعي دیگري، بلكه در مجموع باید حیات ملي خودمان را 
مشخص کنیم که در مجموع بدانیم چه دارد؟ و اگر بر این دید و قیاس بخواهیم کار کنیم ما 
خیلي کار داریم که در پیش رو داریم و باید انجام دهیم و خیلي کارها کردیم که در تاریخمان 
کردیم و از آن ها خبر نداریم و خیلي خدمات هست که ما براي گسترش مدنیت انساني انجام 
دادیم و این ها شناخته نشده و جایگاه ما هنوز نیاز به تدوین و تبیین و تبویب تازه اي دارد این ها 
کارهاي تازه اي است که ما باید انجام دهیم و همین که این مسائل مطرح است این ها نشان 
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از نیاز جامعه است به طرح این نوع مسائل.
• اگر مایل هستید قضاوت خودتان در مورد آثارتان را بفرمایید؟	

در  پاریزي یک بار  باستاني  دکتر  استاد  جناب  ما  استاد  که  است  مطلوبي  احساس  این ها 
آثار ذي قیمت و پرارزش شان داشتند به نام خودمشتمالي یعني )auto credit( این  از  یكي 
خودمشتمالي مبني بر این است که انسان بیاید و آثار خودش را نگاه کند. بنده از سال 1349 

به این طرف دیگر آثار چاپي دارم چه کتاب و چه مقاله.
آثار اولیه بنده طبعا از مایه بساطت ابتدایي برخوردار است شاید مثال به مسائل از دیدگاهي 
نگاه کردم با توجه به شرایط آن روز که ترس هاي من را در خود ذخیره کرده است مثال راجع 
به وقایع یا جرئت یا شهامت که بیان صریح تري نداشتم؛ بعدها مثال در دوره انقالب که آن 
موانع مرتفع بوده و مقتضیات موجود در این زمینه ها بیشتر صحبت کردم. مثال در مورد نادر 
و شهامت افعال او خیلي با مالحظه حرف زدم بعدها در دوره انقالب که کتاب هایم را چاپ 
کردم رفتار نادر را در زمینه هایي که با خشونت همراه بوده بیشتر نقد کردم بعد یک مقداري 
کارهایي است که من راجع به افشاریه کردم و به تبع آن زندیه که مرتبط با هم دیگر هستند 
تاریخ  به  تاریخ ها که  از  دیگري  است بخش  برخوردار  بیشتري  تحقیقي  بهره  از  این ها طبعا 
عمومي  پرداختم مثل همین کلیات هایي که راجع به تاریخ ایران نوشتم دو سه کتاب کلیات 
خب این ها خود به خود در همه بخش هاي کتاب یا هر کتاب از یک وزن برخوردار نیست جاي 
اطالعات وسیع تري داشتم به تفسیر صحبت کردم جایي هم یا ضروري ندیدم و یا نخواستم 
حجم کتابم خیلي عظیم بشود که چشم خواننده را بترساند و ناشران هم به تبع آمادگي قبولي 
این ها  اختصار متمایل است. در حقیقت  به  باشند. قدري  یا کمتر داشته  باشند  نداشته  را  آن 
تابع شرایطي است که بر زندگي بنده هم حاکم بوده اما گذشته از این ها تعدادي از کتاب هایم 
هست که این ها به مثال مسائل ادبي پرداخته، یا فرهنگ ها یا هنر و تمدن که خب عالقه هاي 
خاص کاري آدم هاي دیگر است. بنده مقاله دارم مثال تنزیه قدرت از دیدگاه سعدي یا در مورد 
حافظ مثال یک نكاتي را متعرض شدم نمي توانم باور کنم کسي منكر تعلق خاطر من به این 
استادان بزرگ ادب و سخني که خدا شاهد است در خاک خفتن در صد کیلومتري مزار این ها 
این همه  با  آنجایي که سعدي  به  افتخار مي دانم. یعني مثال وقتي من مي رسم  براي خودم 
عظمت آنجاست مي گویم اي کاش آدم یک روزي که ُمرد در صد کیلومتري سعدي به خاک 
بسپرندش یا حافظ یا فردوسي اما در عین حال هم مي دانم که نماینده تحقیقي که برازنده 
چنان زعمات معظمي  هست نیست. کارهاي متعددي از این قبیل هست. یا همین کاري که 
راجع به قصبه اجنبه رشیدي کردم بیشتر از هر چیزي ارائه دهنده ارادت من به این مردي است 
که در تاریخ ما گمنام مانده و با این همه خدماتي که در زمان خودش در یک دوره کوتاه مدت 
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عمر به آن ها پرداخته کمتر به آن اقبال شده و خیلي دلم مي خواهد راجع به خواجه رشیدالدین 
فضل اهلل بیشتر حرف بزنم حتي این احساس دین را نسبت به خواجه نظام الملک طوسي هم 
مي کنم یا کساني که بري این مملكت ما خدمت کرده اند. یا بیاییم تا به زمان نزدیک تر مثال 
میرزا تقي خان امیر کبیر شاید یک مقاله یا دو مقاله راجع به هر کدام دارم. اما در حقیقت نماینده 
نیاز روحي بنده هستند که خواستم به یک نحوي اداي ادب به ساحت هاي قدسي بزرگان تاریخ 
وطنم بكنم تا آن چیزي که مي شود آدم بگوید حق تحقیق را بجا آوردم. این ها مستلزم عمري 
استغراق و غوطه وري در کارهاي بزرگان است که آدم را قادر بكند تا با مالحظه جمعي جهات 
ادبي، علمي، اخالقي، اجتماعي و فرهنگي و این حرف ها یک سئوال تازه اي بگوید از این نوع 
حرف هایي که بار علمي ندارد و یا کمتر دارد خیلي زدم و در حقیقت نیاز به این دارم که هم 
خودم را تصحیح کنم هم این یادداشت ها را به شكلي بازنگري کنم. در زمینه آن کتاب هم که 
مباني تاریخ اجتماعي ایران هست هم خیلي دین به این کتاب و به عنوان این کتاب دارم که 
باید چیزي شود در حدود 2 برابر این مطالبي که در این کتاب هست و قدري روشن تر و روان  تر 
و با اتكا به منابع بیشتري که گردآوري کردم و عرضه دادم که انشا اهلل این ها را چاپ بكنند. به  
هرحال همه این ها غث و ثمین مسائلي است که در حیات کوتاه یک آدم ضعیف و ناچیز اتفاق 
افتاده و آن مقدار راه کوتاهي که ما رفتیم در یک عمر دراز انشا اهلل دیگران با عمق و بینش و 
توجه بیشتري به آن راه ها گام خواهند نهاد و بدون غمض عین کارهاي ضعیف و ناقص بنده 

آن ها را تكمیل خواهند نمود. انشا اهلل.


