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اهميت و جايگاه تاريخ
(در گفتگو با دكرت رضا شعباين)
دکتر عمادالدین فیاضی
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این مصاحبه حاصل گفتگوی انجام شده در بهمن سال  1384در مرکز گفتگوی تمدنها
با دکتر شعبانی است.
•چگونه به حوزه تاريخ عالقهمند شديد؟
كار قلم سير متعددي دارد و دلم ميخواست بنده جز اهل قلم باشم ضمن اينكه به این
مسئله اذعان دارم به معناي واقعي و دور از هرگونه شائبهای قابل اينكه در چنين عرصهاي
حضور داشته باشم ،نیستم اما از دوره دبيرستانم هم به ادبيات فارسي عالقه داشتم و هم به
تاريخ ،اين عالقهمندي را هم به صورتي ادامه دادم كه وقتي رفتم ششم دبيرستان در رشته
رياضي و ديدم بايد تمام آن را جدي بگيرم ولی عمال برعكس شد و در حوزه ادبيات و تاريخ
و فرهنگ و تمدن و اين حرفها كتابي نبود كه نخوانده باشم ،يعني هرچه شما ميگفتي،
ميگفتم خواندم و تمام وقتم به تاريخ صرف شد .به همين دليل در تاريخ بنده تمايلي جدي
در خودم يافتم كه آن را ادامه دهم و دنبال كنم در همان ششم ادبي كه بودم در دبيرستان كه
حدود  120يا  130تا ديپلمه ادبي داشت شاگرد اول شدم بعد در تهران آمدند امتحان كردند
در همان سال ،شاگرد اول تهران شدم بعد شاگرد اولهاي تمام رشتههاي ادبي ايران را جمع
كردند و من شاگرد اول شش ادبي ايران شدم چنين آدميدر حقيقت ذهنش خيلي با مسائل
ادبي و تاريخي و اين جور چيزها ممارست داشت و ممارستش خيلي جدي بود و زندگي بنده در
شبانهروز با همين انديشه و معيار ميگذشت كه دلم را خوش ميكرد .به همين صورت ادامه
ميدادم و تاريخ را دوست داشتم.

 .1استادیار تاریخ دانشگاه آزاد
اسالمی واحد شهر ری
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تاريخ در حقيقت برایم نوعی حفظ موجودیت و هویت بود موجوديت مقدسي که با هویت
ایرانی عجین شده بود .اينكه يك ايراني به دنيا آمدم خودم را به تمام معنا خوشبخت و
سعادتمند احساس ميكنم و به سرزميني و فرهنگ و تمدني تعلق دارم که تمدن و عرصه
تاريخ آن هميشه در نوعي تالش پردوام و صادقانه و خاضعانه و خالصانه براي خدمت به كل
كائنات بوده است.
ايراني ملت مظلومي است و صدماتي كه بر ملت ما وارد شده همانهاست كه آثارش را
اينحوكانه در تمام حركات و رفتارها ،سكوتهاي طوالني زندگي ،و حتی در فعاليتهاي
به ّ
روزمره خودمان با آن سر و كار داريم ولي در همين حال نميشود فراموش كنيم كه ما در
زير آسماني زندگي ميکنيم كه برادران خوارزمينفس میکشیدند ،ابوريحان بيروني ،فارابي و
فردوسي و هزار و يك كاردان بزرگ و برجستهاي را داشتيم كه دراین خاک مقدس میزیستند.
من به شهري متعلق هستم به نام قزوين ،همين شهر قزوين با همه كوچكي اگر نگاه
كنيم در همين حد تفحصي كه در آن شده بيش از دو هزار و هفتصد هشتصد آدم نامدار دارد،
اگر شما بخواهيد مجموع امتيازات بعضي از كشورها مانند هلند و بلژيك و  ...را در نظر بگيريد
ميبينيد كه اينها به اين اندازه آدم نامدار به تاريخ دنيا عرضه نكردند ما ميدانيم كه مقداري
خمودگی و گمناميو اينها در زندگي ما به داليل مختلف تاريخي مسلط است ولي در همان
حال نوع تالشي كه انسان ايراني بكار ميبست براي حضور در تاريخ براي مواجهه با مشكالت
نه چندان كم ،براي خلق فكر و علم که اينها همه چشمگير است.
بنده تاريخ را در اين راستا دوست ميداشتم و اينكه چرا به افشاريه به طور خاص
عالقهمند شدم به سلسله صفوي تعلقي خيلي بيشتر دارم و دلم براي اين سلسله ميسوخت
و باز هم ميسوزد كه چطور بعد از دو قرن و نيم خدمات مشعشعي كه به فرهنگ ملي ما
كردند و موجوديتي را در صور مختلف آن زنده كردند هنرهايش ،آدابش ،عاداتش شيوههاي
ملكداريش ،تفاهم با مردم و حمايت از تودههاي فقير و امثال اين حرفها اين حكومت به اين
سرعت و به اين شدت و قهاريت صحنه را خالي كرد .درست است كساني كه جاي آن ها آمدند
عناصري ايراني بودند؛ بيهيچ ترديدي من اگر هزار سال ديگر هم بگذرد من خودم را ايراني
ميدانم و اين چيزي نيست كه من از آن صرف نظر كنم ولي نوع زمخت و درشت هموطنان ما
بودند كه آمدند و با خشونت و تندي و قهاريت رژيم را عوض كردند و ايران شد ملكهاي براي
بیگانگان ،روسها از شمال آمدند و تمام خطه سرسبز و نازنين و عزيز كرانههاي مازندران ما
را گرفتند و از طرف هم عثماني آمد و يك سوم مرزهاي غربي و تعدادي از استانهاي ما را
در تصرف خود گرفت؛ خب دلم ميسوخت بعد ديدم كه مرد نامدار و يك شخصيت برجسته
و ممتاز و يك كسي كه بزرگترين بزرگان نظامي عالم و برجستهترين نظامي عالم از خطه
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خراسان خاك مقدس وطن من برخاسته و يك دالور مرد با آن همه شهامت و شجاعت و
استواري تمام اين گرفتاريها را رفع كرد و به عنوان فاتح آسيا بخشي از شبه قاره را كه به
فالت ايران متعلق بود زير سايه وطن آورد در حقيقت به جايگاه اصلي خود برگرداند؛ آسياي
مركزي منطقه خراسان بزرگ و ماورالنهر تاريخي را هم به جايگاه اصلي تاريخ خود ملزم كرد
و ايران را هم از نظر فرهنگي و هم از نظر انساني اجتماعي و هم ارضي و هم مرزي و بعد
قفقازيه را به رودخانه ارس ،اران و شروان تاريخي بعد ارمنستان و گرجستان همينطور تا حريم
دجله؛ تمام اينها را به راحتي تحت تمكين درآورده و حكومت مركزي مقتدري با ارتشي انبوه و
چشمگير شكل داد خب به نظر ميآيد چنين چيزهايي خيلي زياد هست .آن سه چهار سال آخر
عمر نادر كه متاسفانه او را به دشواريهايي كشانيد كه از حوصله ملتش بيرون بود و از انتظار
جامعه ما فراتر دوره تلخي است ولي آن تلخي و تباهي هم به خود ما برميگردد به بخت سياه
ما .چرا بايد آدميبا اين همه استطاعت فكري و پدر انديشهها با آن همه ترفيع به اين راهها
كشيده شود به هرحال اين دوره براي من از جنبههاي مختلفي جاذبه داشت كه تا امروز هم
اين عالقهمندي وجود دارد.
بنده در تاريخ ايران قدم ميزنم و قلم ميزنم بعضي از كتابهايم مانند كتاب مروري كوتاه
بر تاريخ ايران از آغاز تاريخ تا الي هذا را در بر ميگيرد كه اين كتاب در دو شكل كوچكترش
هم چاپ شده يكي گزيده تاريخ ايران در چهارصد پانصد صفحه و ديگري كليات تاريخ ايران
كه دانشگاه پيام نور آن را چاپ كرده است و كساني كه ميخواهند به صورت سردستي از وقايع
تاريخ ايران آگاهي داشته باشند.
صرفنظر از اينها به دليل احساس ايرانيت و آن پيوستگيهاي تاريخي مسلميكه من
و تمام مردم مملكتم در هر جاي ايران كه هستند ،خودم را ملتزم ميديدم به اداي ادب به
ساحت بزرگمردي مثل كورشكبير يا شخصيت ممتاز و بينظيري مثل داريوش بزرگ و در
واقع كتابهايي نوشتم ،كتابهاي كوچكي است در سلسله كتابهايي از ايران كه نادرشاه هم
يكي از آن هاست و كريمخان زند هم االن زير چاپ است و راجع به بزرگ مرد حكيم فرزانهاي
كه شاهزاده نيست اما به هرحال مظهر قدرت فكري و توان ديواني عنصر ايراني است در هر
موقعيتي كه بوده است .اينها كارهايي بوده كه به آن ها تعلق دارم.
راجع به آداب و رسوم نوروز هم بنده كار كردم .يك بزرگ مردي در تاريخ ايران پس از
اسالم هست كه نام او فردي مقفول مانده و به اندازه استطاعتي كه نشان داد از اعتبار مشهور
برخوردار نيست خواجه رشيدالدين فضلاهلل دو جلد كتاب در مورد قصبه اجنبي رشيدي كه
فردي ممتاز و نشان دهنده كمال توانايي عقلي و فكري و استطاعت ديواني اين مرد برجسته
است تصحيح كردم با مقدمات همين قصبه اجوبه رشيدي چاپ كردم.
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اينها كاري است كه من از دستم بر ميآيد و هر چه ميتوانم تا روزي كه ميسر است و
ممكن در خدمت ملتي كه با سربلندي به آن تعلق دارم و با وجود هر فرد از اين ملت خودم را
زنده حس ميكنم و سرزمين حقيقتا متبرك و مقدس و نازنيني كه ايران من وطن من است
و ُحبش هم همان اعتبار و ُحبالوطن من االيمان در دلم به قومي وجود دارد و مايه فخر و
روشني زندگي من است خدمت ميكنم .اينها چيزهايي است كه از دستم برميآيد.
•در مورد تاريخ اجتماعي ايران شما تحقيقاتي انجام داديد و كتابي تحت همین عنوان به
چاپ رساندهاید به نظر شما چرا مورخین ما تاکنون بروی چنین مباحثی کمتر کارکردهاند؟
ما متاسفانه از ادبياتي كه از اجتماعيات برخوردار باشد خيلي متمكن نيستيم خود مسائل
اجتماعي به صورتي كه امروز مطرح است در دنيا تازه است و سوابقش از دو قرن تجاوز نميكند
اروپاييها هم كه به مسائل اجتماعي رو آوردند در حقيقت از سده نوزدهم ميالدي به اين سو
هست كه به طور جدي انسان را در كليت انسانيش مطرح كردهاند.
آن بخش از تاريخ ما كه به سوابق احوال بزرگان سياسي ،نظاميمتوجه است غنيتر است.
زندگي مردم در حالتي از بياعتنايي بوده.
تاريخنويسان به دليل اينكه خب چيزهايي را كه همه ميدانند ديگر چه چيز بنويسند
به اين مسائل توجه نميكردند ولي تاريخ اجتماعينويسي هم اکنون بخش عظيمي از كار
محققان در همه جاي دنیاست ،فقط در ايران به این مسئله مثل خیلی چیزهای دیگر اهمیت
نمیدهند ،در همه جاي دنيا به تاريخ اجتماعي بسيار اهميت ميدهند كه مردم چطور زندگي
ميكردند از چه اصولي پيروي ميكردند نظاماتي كه بينشان مطرح است به چه صورتي شكل
گرفته است؟ و در عرصه فعاليتهاي اجتماعي نهادها سازمانها و تاسيساتي كه وجود دارد
چقدر حضور دارند و اين حضور چه اندازه پررنگ يا كمرنگ است؟ با چه مناسبتهايي رنگ
ميبازد و يا گاهي قوت بيشتري از خود نشان ميدهد .اينكه انسان در كليت خود مورد توجه
قرار بگيرد و سازمانهاي سياسي و نهادهاي حاكم به عنوان بخشي از اين موجوديت شناخته
بشوند كاري است كه در همه جا مورد نظر است بنده هم به همين سبك را ادامه دادم البته
صحنه آنقدرها هم خالي نيست كه تنها كسي باشم كه به اين موضوع پرداخته باشم .خيلي از
كتابها هست كه نوشته شده است و ديدگاههاي مختلفي را هم ارائه ميكند و عرضه ميكند.
اما اين فعاالن علمياهل تاريخ بیشتر وابسته به مكتب فكري و تاريخي بلشويسم بودند ،اينها
بر مبناي تاريخي خودشان آمدند و انسان را اهميت دادند از اين بابت ما مديون كاركردهاي
علمي آن ها هستيم اما چون يك معيارهاي خاصي داشتند كه بر اساس آن معيارها بايد انسانها
را ارزيابي كنند .به عبارتی تاریخ را براساس دیدگاه مارکسیستی خود تحلیل و تفسیر کردند،
جنگ بين دارا و ندار فقير و غني حاكم و محكوم و نظاير اينها هست كه به مسائل تاريخي
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ايران هم از آن زاويه نگاه كردند كه مردم و قشرهاي زير سلطه و ستم اينها با ارباب قدرت
در تنازع ابدي بودند و تاريخ از دیدگاه آنان چيزي نيست جز تحولي از قرون اوليه و برده داري
به نظام فئوداليسم و بورژوازي و سرمايهداري و به همين شكلي كه مطرح است مورد نظر قرار
گرفته تا آنجايي كه به نظر آن ها ميآمد به سوسياليسم و كمونيسم منتهي بشود .البته اين
مسائلي را که مطرح کردند براي ما خيلي غنيمت است ،يعني اهميت اقتصاد و مسائل اقتصادي
و عناصر سازمانها و دستگاههاي اقتصادي در تاریخ نقش مهمی دارد ،ولي چون تاريخ را
بايد خودمان درك كنيم و بنويسيم بافتهاي اجتماعي ،نهادهاي اجتماعي ،به روشي ايراني از
درون داشته باشيم هميشه تماميجوابهايي كه منتظرش هستيم از آن ها بر نميآيد .تحت
این مورخین غربيها هم آمدند كارهاي خودشان را كردند و كارهايي است كه خيلي مطلوب و
ارزنده است آن ها سعي كردند كه اين ساختارها را بر مبناي دريافتهاي خودشان كه از تاريخ
غرب دارند و الگوهايي كه در تاريخ غرب كار كردند عرضه كنند.
در تاريخ ايران ما اين كار را نكرديم يعني در تاريخ جامعهشناسي ما به شكلي كه سزاوار
است انجام نگرفته و علتش هم ضعف و كمبودي است كه اساسا در اين پنجاه شصت سال
اخير به جامعهشناسي روي آورد و كساني از فضالي ما كه قلم زدند به داليل مختلفي موفق
نشدند كه با توجه به ادبيات غني براي تاريخ اجتماعي و جامعهشناسي تاريخ ايران تدارك
ببينند .كاري هم كه من كردم كاري است بسيار ابتدايي و پيش خودم هم معتقدم كه اين كار
به عنوان يك درآمدي بر مقدمات كار اصلي تاريخ اجتماعي است؛ و ب ه خاطر داليل مختلف
هم اصرار داشتم زندگيهاي مختلف مردم را رقم بزنم و به آن ها توجه كنم و نحوه كاركرد
سازمانهايي را كه انسان با آن ها سر و كار داشته اينها را ارزيابي كنم و ببينيم .اين در حد
يك تالش است؛ اما اينكه دلم خواسته كل تاريخ ايران را در يك شكلي كه با علم بيگانه
نباشد و تحتتاثير احساسات شديد ايرانيگرايي خود من از بار علمي هم خالي نباشد ،اين
كاري است كه در معرض ديد هم هست شايد در آن كتابي كه االن زير چاپ هست «هويت
ملي ما ايرانيان» شايد يك مقداري باز همين كار تاريخ اجتماعي را كردم يا سعي كردم از
ديدگاه جامعهشناسي تاريخي به اين مسئله نگاه كنم و يا همان برنامه تاريخ اجتماعي ايران
كه االن هم كتاب درسي است در بعضي از رشتهها يا قلمروهاي علمياين را تجديدنظر بكنند
كه همه ابزارهايش و وسيلههايش را هم فراهم كردند همه اينها نقش دارند و منتظر يك
فرصتي هستيم اما اين كار واجب است ما تاريخ شاهان خيلي داريم و بايد از همين تاريخ
شاهان مسائلي را كه مربوط به تاريخ زندگي مردم بیرون بکشیم ،چون در حقيقت آن ها هم
در بهترين تحليل نمادي از حضور جامعه بودند يعني نمادي از هنجارها ارزشها و تحقيقهاي
تاريخي ما هستند كه ميتوانند خودشان را ارائه بدهند واال من بارها گفتم كه اگر بخواهيم
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بگوييم كه كوروش يك تصادف است اين واقعا نكتهاي را حل نميكند نه كوروش نه داريوش
نه حتي نادرشاه هيچكدام مخلوق يك حادثه جزئي نيستند نماينده موجوديت ملي ما هستند
كه به اين شكل يا شكل ديگري خود را نشان دادند .بنده به تاريخ اجتماعي روي آوردم چون
كار شاهان زياد شده بود و حرف در اين مورد زياد زده شده بود ولي در كنار آن بايد به زندگي
مردم پرداخت االن ديگر در هيچجاي دنيا هيچكسي براي موقع خاصي كه به عنوان نماينده
كل اقتدار شاهنشاهان ،نخست وزير پرتوان و يا هر چيز ديگري كه بخواهيم اسم بگذاريم
ديگر تره خُ رد نميكنند يعني نه اينكه تره خُ رد نكنند ولي آن را در حد يك مهرهاي ميدانند
كه اجبارا در يك مملكت بايد كار كند و نماينده يك جريان و يك اراده است و بهترين حالتش
بايد نماينده اراده ملي عزم ملي ،توان ملي ،منافع ملي و اقتضائات ملي جامعه باشد .اينها
چيزهايي است كه بايد وجود داشته باشد اما براي اين كار بايد ملت را شناخت و به ملت اهميت
داد و براي اين كار بايد ملت را يك مجموعه معلوم بگيرند اينها را به عنوان پر بركت و زاينده
و اصل و اساس حيات مدني و مادي مردم به شمار ميآيد .بنده بر اين راستاست كه تاريخ
اجتماعي ايران را پیگیری ميكنم.
•مشكالت مربوط به آموزش تاريخ و اينكه اصوال چرا مردم به تاريخ و كتب تاريخي ما زياد
اعتماد ندارند اما در كشورهاي ديگر حتي در دورههاي ابتدايي بچهها با تاريخ کشورشان
آشنا هستند اما در اينجا در دبيرستانها هم شخصيتهاي تاريخي ما را نميشناسند به
نظر شما اين مشكل از چه چيز ناشي ميشود؟ و اين مشكل را چگونه بايد حل كنيم؟
من اينگونه سئوال را باز ميكنم كه نقش تاريخ اساسا در يك جامعه چيست؟ ما ترديد
نميكنيم كه حفظ و نگهداري و مراقبت از گذشته يك قوم بر عهده اهل مطالعه است و حفظ
مواريث تاريخي يك جامعه كه بايد به تربيت انسانهايي وساطت بكند كه با آن مجموعهاي
كه شكل داده حيات ملي آن ها را هم احساس بيگانگي نكنند و هم احساس قرابت بكنند يعني
آن را از خودشان بدانند و هم اين احساس مسئوليت را داشته باشند كه الزاما براي پيشبرد اين
جامعه تكليفهايي به عهده دارند و اين تكليفها را بايد معمول بدارند اين بر عهده اهل تاريخ
است .در تماميكشورهاي مهم عالم و يا كشورهاي پيشرفته اگر مالحظه بفرماييد ميبينيد كه
تاريخ با يك اهميت بسيار زيادي مطرح است يعني حتي در رشتههايي كه مطلقا با آن سرو
كار ندارند مثل پزشكي ،فني مهندسي ،علوم پايه ،داوطلبان علم و دانشجويان حتما و قطعا
بايد چند واحد تاريخ بخوانند تا با نحوه شكل گيري ملتي كه به آن تعلق دارند آشنا شوند .و
پيوستگيهاي انساني خودشان را با آن مجموعهاي كه در آن به سر ميبرند درك و حس
كنند .به همين دليل هم استاتید در چنين ممالكي بسيار جدي هستند در تدريس تاريخ و هم
منابعي كه تدوين ميكنند ،منابع اصولي و مطمئني است كه خالي از یک ديدگاه جانبدارانه
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است؛ يعني حتما باید تكيه بر سند و مدارك و متكي به علم تاريخ باشند ما ميدانيم كه اگر
بخواهيم تالش كنيم تاريخ بنويسيم اين تالش بايد در اين جهت باشد كه ما گذشته را به
صورت يك مجموعه بازسازي كنيم و مردم را به نزديكترين صورتي كه در آن حوادث اتفاق
افتادند آگاه سازیم و اين نياز دارد كه جامعه از يك پشتيباني غني و قوي برخوردار باشد كه اگر
كسي خالف اين حرفي زد و يا كتابي نوشت و يا مطلبي منتشر كرد به اندازه كافي خودش را
در معرض قوت ببيند كه به واسطه آن حرفهاي اشتباه متزلزل نشود ما به دليل اينكه در
خالل همه امور سرزميني بوديم كه يك طرفمان در بوده و يك طرفمان دروازه و اين همه
آمدند و رفتند و هر كسي هم كه در اين ملك مستقر شده به حق براي خودش حقوقي قائل
است و اين را بايد ديگران هم رعايت كنند .بايد از اين ظرافت تاريخي برخوردار شويم كه با
اتكا به اين توان علميبتوانيم مسائل را به صورتي بيان بكنيم كه احساسات مردم ما هم در
هيچ زمينهاي جريحهدار نشود .يعني اگر االن معلوم شد كه جد هفتم بنده در جنگ هرات به
سال  1273هجري قمري شركت كرده و در آن جنگ خيلي درخشان عمل نكرده و صحنه
جنگ را گذاشته و فرار كرده بنده اين را راحت بپذيرم كه در يك موقعيتي جدید بنده حضور
داشته و دارم و اگر جدم بنا به هر علتي نتوانسته درست كارش را انجام دهد نتيجه منطقي آن
بايد اين باشد كه بنده اگر حادثهاي پيش بيايد و ملزم به دفاع از وطن مقدسم شوم ديگر اين
اشتباه را تکرار نكنم و اين خجالتها و گرفتاريها را براي نسل بعدي نگذارم اما جامعه ما هنوز
راه درازي را در پيش دارد براي رسيدن به يك مراحلي كه منافع ملي بر تمامي منفعتهاي
قومي ،قبيلهاي و طايفهاي و خانگي و خانوادگي و تقسيمات ديگري مثال از اديان ديگر بودن،
از زبانهاي مختلف برخوردار بودن ،باالتر شناخته شود ما هنوز اگر مطلبي را بخواهيم در جايي
بگوييم كه فالن شخص اين طور عمل كرد مثال از منطقه قزوين بود ،همه قزوينيها بهشان
برميخورد كه آقا يعني چه ،منظور اين آقا چه بود ؟ نه آقا قزوينيها همهشان خوب بودند يك
قزويني بنا به تشخيص خودش در يك مرحلهاي يك كاري انجام داده و دودش هم بايد به
چشم خودش برود ،اين مسائل هنوز در جامعه ما جا نيافتاده يعني به هر حال اين مشكالت
را ما حس ميكنيم بعد تاريخ را هم ما بايد دوباره بنويسيم يا باز از نو به سبكي كه امروز علم
تاريخ اهمیت دارد بنویسیم.
به همین دليل است که تاریخ را باید بازنویسی کنیم با مالحظه به مستندات تاريخي و
بدون حب و بغض همين چيزهايي كه در مدارس و دانشگاههايمان به تكرار به آن ها اعتنا
داريم آن ها را رعايت كنيم .يعني بنده نترسم از جنابعالي و از هيچكس ديگري ،از هيچ شخص
ديگري كه دارد در خيابان رد ميشود و يا كسي كه در يك طبقه ديگري از اين ساختمان
نشسته واهمهاي نداشته باشم اگر حرفي ميزنم اصرار داشته باشم اين حرف بر مبناي حتما
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ن كه به خاطر اين كه يك حرفي زدم
مدارك تاريخي و منابع مطمئن و متقن باشد و ديگر اي 
و دریافت خود را از تاريخ گفتم ،به خاطر اين مسئله كارم را از دست ندهم و زندگيام را دچار
پريشاني و تشويش نكنم.
اين مسائلي است كه در دنيا در حال حاضر مطرح است و ملتهاي مختلف عالم همه
خطوط قرمزي دارند به هر نحوي كه در نظر بگيريم يك چيزهايي را نبايد بگويند و يك
چيزهايي را بايد بگويند .اما ما هنوز بايدها و نبايدها و شايستها و ناشايستهايمان با نوعي
قضاوت عاطفي و احساسي همراهي دارد كه كار اهل تاريخ را سخت و مشكل ميكند .بنده
براي حتي دويست سال اخير تاريخ ايران هم عرض ميكنم كه ما دشواري داريم كه اگر
حرفي بزنم راجع به قاجاريه كه ماشااهلل روزي كه فتحعلي شاه از دنيا ميرفت نزديك به 2000
فرزند و نوه و نتيجه از خود باقي گذاشته بود و هنوز يك قرن از عمر قاجارها نگذشته بود كه
ميديديم در تمام شهرستانهاي ما يك شاهزاده قاجاري والي بود و حتي قصبات ما هم دست
اينها بود تا جايي كه حتي كدخدايي روستاها را هم داده بودند اينها مستقر در موقعيتهايي
بودند كه خودشان را ناگزير ميديدند به حمايت يا دفاع از منافع خانوادگيشان ،اوليا بر منافع
ملي و مصالح عمومي جامعه اين مشكالت را اهل تاريخ درك ميكنند و با سرانگشتان
خودشان به طور دائم لمس ميكنند يعني اينها چيزهايي است كه در حوزه كارهاي تاريخي
خارج نيست .ما يك زماني داريم ،طي ميكنيم تا به آنجا برسيم تا حرفهايمان را راحتتر
بزنيم و منافع ملي را هم بر هر نوع بهرهوريهاي ديگري قالب بدانيم و اين كاري است كه
بايد انجام شود.
پا به پاي اين منابع بسيار متعددي االن در كتابخانههاي خودمان هست به صورت نسخ
خطي كه از نظر اهل تاريخ ،كل مكتوباتي كه در اين جامعه وجود دارد حتي آن هايي كه
مربوط به كندن قنات مثال در منطقه گناباد است يا جاري كردن آب در يك ناحيهاي در يزد و
يا نحوه شمردن ستارهها در يك قرن پیش اينها همه جزو تاريخ و مستندات ماست كه بايد
حيات ملي و مدني ما را به تصوير بكشد .اينها را ما هنوز رويش كار نكرديم حتي كارهايي كه
روي بعضي از متون مهم تاريخي شده فرض كنيم (براي نمونه عرض ميكنم) صفوهالصفاي
ابنبزاز كه متن بسيار پر اهميتي است اين در حدي نيست كه آدم را قانع كند .همين كتاب
مستطاب عالم آراي عباسي اسكندر بيك منشي ،هنوز واقعا كتاب به صورتي چاپ نشده كه
آدم ذهنش روشن شود بنابراين اگر مطلبي در آن باشد كه مثال فالن سردار در بهمان جا بود و
اين طور كار ميكرد و عمل ميكرد ميتواند امروز آدميميتواند اين را استفاده بكند كه پس
آن منطقه اران يا شروان تاريخي جز آذربايجان در يك مفهوم كليتري باشد كه ما در مملكت
خودمان داريم و آن را ميگفتند آذربايجان .چون روي اينها كار نشده بنابراين جاي حدس و
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گمان زياد هست و هر كس تعريفي دارد .بنده در يكي از كشورهاي بسيار فقير از بابت ثروت
ملي ديدم مثل شبه قاره هند كه حداقل ده سال پيش هفت دوره كتاب تاريخي نوشتهاند براي
به تصوير كشيدن حيات ملي هنديها در سرزمين خودشان ،حتي پاكستان ضعيف و فقيري كه
از سال  1947ميالدي به اين طرف در نقشه جغرافيا هست ،تعداد قابل توجهي تاريخ دارد كه
ابرار تاريخي منطقه را زنده و تقديم به ملت خود كردند .اما ما در كشور خود هنوز نتوانستيم يك
دوره تاريخ ايران را به همت و قلم و سعي علمياستادهاي تاريخ ايراني بنويسيم و تاليف كنيم
و يك دوره تاريخ ايران كه جامع نوشته شده تاريخ ايران كمبريج است كه عدهاي از فضالي
دنيا جمع شدند با فعاليت مشاوراني كه داشتند و امكاناتي كه در اختيارشان بوده ،آن ها براي
ما تاريخ نوشتند و دستشان درد نكند آن كتابها االن از نظر علمي ،رقم خيلي بااليي را به
خودش اختصاص ميدهد اما همه آن چيزهايي نيست كه ما به دنبالش هستيم ،حتي بنده توي
اين چند سال بعد از انقالب خودم تالش كردم كه عدهاي از فضالي تاريخ را جمع كنم رقمي
حدود  50نفر را جمع كرديم با اينها حتي قرارداد تدوين كرديم كه اينها بنشينند و كار كنند
و هر كسي در حوزه تخصصش كتاب بنويسد و نشد و بهم زديم و هر چه هم كه داده بوديم از
بين رفت .و قبل از بنده هم عدهاي اين كار را كردند و عده ديگري هم مشهور هستند كه به
نحوههاي مختلف اين كار را كردند ،اما اين كار به وسيله ما ايرانيها انجام نشده در صورتي كه
ما االن تعداد حوزههاي تاريخي كه در دانشگاهها داريم اعم از دولتي يا آزاد كم هم نيست و
خيلي جاها هستند كه به امر تاريخ اقبالي نشان دادند در خور احترام اما بيشتر از ظن خودشان
يار قصه هستند يعني به تاريخ به اين شكل نگاه ميكنند كه دنبال اثبات يك نظر معيني
بروند حتي آن هايي كه در خارج از كشورند يا به شكل ديگري دلسوزي و مراقبت خودشان را
ميخواهند نشان دهند ،به حوادثي كه بر ايران گذشته جور ديگري نگاه ميكنند كه باز نقض
قرض است .اين داليلي است كه ما ميبينيم تاريخ آن اقبالي را كه بايد داشته باشد متاسفانه
پيدا نكرده و از طرفي نحوه آموزش علم تاريخ در مدارس ما طوري است كه دانشآموز را در
سطح ابتدايي ،راهنمايي و دبيرستان تشويق نميكند كه به تاريخ به چشم علم نگاه كند و آن
زبده فعاالن درسي كه در مدارس ما هستند و كم هم نيستند بيشتر متمايل هستند كه بازار كار
آينده را در نظر بگيرند به همين دليل رشتههايي مثل فني مهندسي ،پزشكي علوم پايه كه به
هر حال طرف از آن راه بهتر ميتواند نان بخورد به آن راهها پناه ميبرند .قليلي از ارباب كفايت
و خرد در اين صحنه قدم ميگذارند كه ما اميدواريم كه انشااهلل كار كنند.
خب در دانشگاهها هم تدريس تاريخ بيشتر حالت فرموله دارد تعدادي كتاب هست و ما
آن حمايتي كه بايد كنيم نميكنيم حتي ما يك انجمن تاريخ درست و حسابی نتوانستيم در
اين سنوات تشكيل دهيم كه همه اهل تاريخ بيايند آنجا و از تمام آن ها به نحوي كه سزاوار
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هست به نحوي استفاده كنيم در حقيقت دلمان هم خواسته ولي يكي كسرت اشتغاالت ،يكي
تعهد حوزههاي فعاليتي آدمها و تعهدات و نيازهايي كه افراد دارند مثال استاد اگر در هفتاد يا
هشتاد سالگي در  5جا كار ميكند پس در اوج بلوغ عقلي و رسايي فكرياش است و بايد االن
بنشيند و دانستههاي خودش را رو بكند و روي كاغذ بياورد حاال چرا چنين آدمي متمايل به
اين است كه در يك روز دو جا كالس داشته باشد و يا در يك هفته دو يا سه شهرستان برود
حتي در سنين باال يكي دو تا نداريم كه تالش ميكنند و احساسشان اين است كه نيازهاي
مادي اينها پيشي دارد بر كارهاي ديگر و چارهای هم ندارند چون امکان گذران زندگی بدون
چنین دوندگیهایی میسر نیست .اما برخالف نكاتي كه به عرضتان رساندم اقبال جامعه نسبت
به تاريخ بسيار زياد است يعني در همين شرايطي كه ما االن زندگي ميكنيم و با همه مسائلي
كه بر حيات ملي ما سايه دارد ميبينيم كه كتابهاي تاريخي بيشتر از هر كتاب ديگري نوشته
ميشود بنده به خاطر مسئوليتهايي كه دارم در جريان بعضي از مطالب قرار ميگيرم شايد
در هر سال در همين روزگار ما بيشتر از  500يا  600كتاب تاريخ يا مرتبط با تاريخ نوشته
شده اين رقم بااليي است نسبت به انتشارات و تاليفات ديگر زمينههاي علمي،مثال  20سال
است كه فيزيك هاليدي را تدريس ميكنند ما فراوان ميبينيم كه كتاب نوشته ميشود در
مورد تاريخ بهخصوص تاريخ معاصر چه در ايران و چه در خارج و حتي آثاري هم كه در خارج
چاپ ميشود به صورتي در ايران هم توليد دوبارهاي دارد و مورد توجه است و تحتتاثير
همين گرايش جامعه به تاريخ يا عالقهمندي جامعه به تاريخ ميبينيم فراوان كتابهايي كه
به نحوي با تاريخ در مناقصه هستند و ارتباط دارند مثال قصهنويسيهاي تاريخي ،حكايتهاي
مثال آن سه زن و امثال آن رواج دارد .نخست وزيران مشروطه از سيدضيا و  ...اينها بسيار
هستند تحت عناوين تاريخي حاال مردان يا زنان تاريخي مقدار زيادي تحتتاثير روزنامهها و
قصههاي رايج در جامعه و يا حرفهاي شفاهي و مسائلي كه در جامعه مطرح است كتاب در
اين موارد نوشته ميشود و طرفدار هم دارد .خاطرهنويسي كه االن خيلي سال است كه رواج
پيدا كرده كه در حقيقت نوعي تاريخ شفاهي است كه مردم به آن ها اقبال ميكنند و حق هم
دارند بدست آوردن اسنادي از يك قرن اخير كه مثال عالءالملك كجا رفته يا مشاورالممالك
به اين سرزمين رفته است خاطره نوشته يا سفرنامه نوشته و كتابهايي كه خارجيها نوشتهاند
من گاهي اوقات بعضي از كتابهاي خارجيها را ميبينم كه يكي دو تا يا سه تا ترجمه به
فارسي درميآيد مسائلي كه راجع به جامعه ما است و مردم هوشياري و بيداري خودشان را
دارند منتها ما بايد اميدوار باشيم به وقتي كه تعداد قابل توجهي شخصيتهاي علمگرا در رشته
تاريخ داشته باشيم كه تاريخ را از ديد علمينگاه كنند و تحت هيچ شرايطي حاضر نباشند كه
جز در خدمت حقيقت كار كنند به تعبير بيهقي رحمهاهلل عليه و هم منابعي در اختيار اين افراد
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قرار ميگيرد آن ها را تشويق كند كه در حقيقت از نظر مالي و مادي هم زمينههايي فراهم شود
كه اساسا استادهايي كه صاحب قلمند و توانايي نوشتن دارند اينها نروند در سطحهاي درسي و
سر كالس و برای گذران زندگی اسیر چند ساعت تدریس بیشتر باشند ،بنشينند كارهايي بكنند
كه براي آيندگان ما اهميت دارد و همين پيدايش كامپيوتر و خدماتي كه شبكههاي اينترنتي
از بابت ارائه مطالب بسيار مفصل در هر زمينهاي دارند به جامعه خب ايجاب ميكند كه ما به
تاريخ خيلي روي بياوريم؛ فرض كنيم االن بخواهيم راجع به نقش شعرا در  5سال اول انقالب
مشروطه مطالعه كنيم ،شايد دو هزار مقاله پيدا كنيم با  200كتاب يعني ديدگاههاي ادبي و
تاثير ادبيات و اديبان را بخواهيم ببينيم يا در زمينهاي ميخواهيم بگوييم كه نقش خانمها و
بانوان ارجمند در تحوالت تاريخي ما در فاصله  1327تا  1330هجري قمري چقدر است اگر
يك دكمه كامپيوتر را فشار دهيم حدود  200يا  300يا حتي  400منبع به شما معرفي ميكند.
جوانهاي ما بايد زبان خارجي بدانند و ما بايد تشويق كنيم كه آن ها به زبانهاي رايج در
دنيا اقبال كنند و اين را به حدي ياد بگيرند كه بتوانند از آن منابع استفاده كنند و ديدگاههاي
علميجامعه هم تقويت شود ترديد نيست كه اهل تاريخ هم در يك جزيره امن جدا مانده از
كل اقيانوس بحراني كه بسر نميبرند ما مرز شمالي همسايههايمان كه در فاصله  3متري ما
نشستهاند يا مرز جنوبي در فاصله  5متري ما هستند و مرز شرقي حتي از اين فاصلهها كمتر و
مرز غربي باز به همين صورت پيوسته است؛ بنابراين اهل تاريخ هم در دنيايي زندگي ميكنند
كه همه اراضي كه در آنجا هستند در ايجاد آرامش و ايجاد ثبات و سكينه براي مردم در آن
صحنه و صفحه تاثير و دخالت جدي دارند ما اگر به تاريخ به اين چشم نگاه كنيم كه مسئوليت
رسالتگونهاي دارد و بسيار عظيم براي حفظ و مراقبت از مباحث آبا و اجدادي ما و ارائه تصوير
درست و بدون حب و بغض از گذشتهمان و در جهت منافع خاصي مثال فرض كنيم مثل كساني
كه در صنعت فرش خيلي صاحب نظرند نه اينكه بخواهم بگويم همه فرشهايي كه در ايران
درست شده ممتاز است همهاش گل ابريشم است و بهترين فرش است مثل اين است كه
بگويم كساني كه كت و شلوار ميدوختند ديگر به حساب نميآمدند و يا كساني كه متصدي
نانواييها و نانپزي بودند آن ها به حساب نميآمدند ،نه همه اينها را بايد در نظر گرفت و به
اهل تاريخ هم بهايي را داد كه درخور آن هستند چون در يك زمينهاي اگر ما اشتباه كنيم يك
ساختمان  2طبقه 3 ،طبقه يا  5طبقه بسازيم كه پايههايش سست باشد و بريزد احيانا  10تا
 20تا آدم صدمه ميبينند اما اگر تاريخ را درست ننويسيم و درست به نسلهايي كه بايد از آن
برخوردار باشند ارائه نكنيم ،حالت خيلي بدي براي ما پيش ميآيد يعني جامعه گمراه ميشود
آن وقت ميبينيم كه سوءنظرها تبليغات مضري كه دشمنان هميشه نسبت به ما دارند آن هم
به خصوص در شرايطي كه شاخههاي ارتباطي به اين سرعت و كثرت عملكرد وسيعي پيدا
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كردند اينها به هر حال آن چيزي كه موجوديت ملي ما را تبيين ميكند لطمه ميزند و ضرر
وارد ميكند بنده در نهايتش خوشبين هستم و خيلي هم اقبال ميكنم ميبينم كه اين همه
رشتههاي تاريخ داريم و اين همه جوانان با ارزش در اين رشتهها اقدام ميكنند و عالقهمند
هستند كه به تاريخ روي بياورند و كثرت مجلههاي علميهم كه الحمداهلل در اين سنوات به
صورت چشمگير ديده ميشود ،خود همين به ما ميگويد كه تحقيقات تاريخي باالخره به جايي
خواهد رسيد كه اين ترن بيايد روي ريل و آدمها بدانند كه خدمت به علم باالتر از هر چيزي
است و نميشود كه مثال در يك جهت خاصي آدم قدم بزند.
•مشكالت فرهنگي كه در مورد نوشتن تاريخ و مشكالت اهل تاريخ را هم فرموديد اما
گذشته از مسائل كلي چه راهكارها و پيشنهاداتي براي جواناني كه بيشتر در اين كارهاي
تاريخي و تحقيقاتي هستند ،براي بهبود اين وضعيت داريد؟
يكي اين است كه ما تاريخ را حقيقتا جدي بگيريم از سطح ابتدايي و باالتر به دست
محققان اهل فن بدهيم كه تاريخ را بنويسند اين مشكل مشكل دائمي ما بوده در يكي دو
قرن اخير و بخصوص در يك قرن اخير كه يك مبالغههايي در يك زمينههايي ميشد و بعد
براي مثال زدودن آثار آن نوع تبليغات ما ناچار ميشديم از يك سر ديگر قصه شروع كنيم در
صورتي كه تاريخ زندگي است و اين زندگي ،دشواري خيلي دارد ،بزرگي كوچكي نقاط ضعف
و قوت بسيار دارد و ما بايد اينها را بشناسيم و به تاريخ به عنوان يك علم نگاه كنيم و به
آن به عنوان يك علم اهميت بدهيم اگر اين ديدگاهها عملي شود و اگر بنده از اين فراغت
بال بتوانم به نفسه به صورتي استفاده كنم كه آسان به كارهاي علميبپردازم و پشتوانههاي
مالي كافي هم داشته باشم ،در حقيقت جامعه خيلي زود به اين مسائل خو ميگيرد ما قطعا
بايد يك راهي را برويم و اين راه شايد كوتاه هم نباشد و طوالني باشد مثل همه ملتهايي
كه با نظامات جديد ارزشي عالم خودشان را تطابق دادند ما هم بايد اين راه را برويم و بتوانيم
بفهميم اينها چه ميگويند و در كجا هستند و مثبت و منفي چه جور عملكردهايي داشتند در
عرصههاي زندگي ملي خودشان ،منطقهاي ،محلي و جامعهاي و اجتماعي و كلي اينها را ما
بايد درك كنيم و راهي است كه الزاما بايد برويم و چارهاي هم نداريم و االن كسي كه بخواهد
شب و روز هم تحقيق تاريخ را درست كند باز شما بايد بدانيد كه بايد منابعي باشد و امكانات
و آدمهايي كه بايد تربيت بشوند و بيايند به صحنه ،اينها مسائلي است كه به مرور زمان نياز
دارد و در حقيقت ما يك پشتوانههاي معنوي از تاريخ نويسي يا تاريخداني جامعهمان داريم
كه به ما كمك خواهد كرد كه در آينده چشم به راه پيدايش و حضور آدمهاي برجستهاي در
عرصه تاريخ نگاري باشيم.
ما ابتداي كارمان است سبكي كه االن تاريخ شناخته شده از آغازهاي همين سده كنوني
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هجري شمسي است مثال مرحوم مشيرالدوله پيرنيا رحمهاهلل عليه در حدود دهه اول قرن حاضر
شمسي شروع كرد به گردآوري سلسله مطالبي كه بيايد تاريخ ايران باستان را بنويسد بعد از
آن خب تعداد كساني كه اين راه را به اين صورت بروند خيلي نبودند تك و توكي بودند مثل
مرحوم رشيد ياسميكه اديب است و كتاب ايران در زمان ساسانيان را ترجمه كرد و بعد مرحوم
عباس اقبال است و يا مرحوم نصراهلل فلسفي و كساني كه در اين حوزه به تاريخ روي آوردند
و الحمداهلل نسلهايي هستند كه اينها دارند با عنايت به ديدگاههاي علميتاريخ كار ميكنند
همين االن در نقاط مختلف كشور ما كم نيستند كساني كه براي خودشان عقل و اعتباري
قائلند و هر چيزي نمينويسند و هر كاري نميكنند و قلم نميزنند اال به آن چيزي كه حقيقتا
ي داشته باشد.
بار علم 
در همين حال هم ما نميتوانيم جلوي مردم را بگيريم كه مثال يك اهل حرفهاي مثال در
كار نانوايي است در كار برجسازي است اين آدم نبايد بيايد و يك مسائلي را از ديدگاه خودش
بنويسد يا درك كند اينها راهي است كه ما انتظار داريم به مرور زمان طي شود و انشااهلل اهل
تاريخ هم موقعيت خودش را پيدا كند.
•تحت عناوين تاريخي اشاراتي هم فرموديد اما اين منابع تاريخي گذشته از اسناد و
اهميتشان و اينترنت كه ميتواند مقاالتي را در اختيار ما قرار دهد اين منابع جديد تا چه
اندازه ميتواند مستند باشد براي يك محقق اهل تاريخ؟
روي منابع هيچ كسي حرف ندارد منابع تعداد كتبي است كه در يك زمان معيني حداقل
قبل از مشروطيت نوشته شدهاند و امروز كه حدود صد سال ميگذرد در اختيار ما هستند تا
حتي ابتداي كار رضا شاه هم تحقيقي كه انجام شده باشند ما جز منابع ميشماريم چون عمري
صد ساله پيدا كردند اما ارزيابي اين منابع متكي به اين است كه ما اين شخص را بشناسيم و
بدانيم كه همين اعتمادالسلطنه حتي تا سال زندگياش مطالبي را كه مينوشت توي همين
خاطراتش كه آقاي افشار نوشته در نوعي ترس و لرز و تسلسل تدارك ديده كه مبادا اينها به
دست عمال ناصرالدين شاه بيفتد .اما اسناد عمري بسيار كوتاه دارند از بابت شناسايي خودشان
اين طور عرض كنم كه ما غريب چهل سال است كه به اين باور افتاديم كه اسناد را جمعآوري
و نگهداري كنيم .مركز اسناد ملي ايران از يك عمري در همين حدود برخوردار است يا حتي
كمتر .خوشبختانه در خالل اين سالها بهخصوص بعد از انقالب ارقام بااليي از اين اسناد ارائه
ميشود مثال  300يا  400ميليون سند من شنيدهام كه اينها آماده كردند كه در معرض ديد
ما هست .منابع وزارت خارجه تا قبل از انقالب بهصورت خيلي محدودي شناخته شده بود بعد
از انقالب تالشهايي صورت گرفته كه اين منابع بيشتر در اختيار اهل تحقيق قرار بگيرد و
امروز تقريبا مركز اسناد وزارت خارجه يك سازمان فعال و ثمربخش است .منابع جديد ديگري
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كه هست مثل منابع تاريخ معاصر ،مجلس شوراي اسالميو منابعي در دفتر نخستوزير سابق
است فراوان غنيمت هستند كه در اختيار محققان ما قرار بگيرند .يك بخشي از زندگي مردم
شيوههاي زندگي از تقريبا از سال  1335كه ساواك تاسيس شد و همه شناعتي كه اين اسم
در فرهنگ عموميما دارد تا سال  1357به دليل سر و كاري كه با زندگي هر آدميداشتند
كه از حد صفر باال باشد باز قابل استفاده است .شايد رقم بسيار بااليي از آن ها را بايد ريخت
دور و اصال به آن ها نگاه نكرد چون چيزهاي بسيار پيش پا افتاده و مبتذلي است .مثال يك
آقايي يك جايي نشسته بود و اينجوري غذا ميخورد و يا خانمي جايي بود و اينطور لباس
پوشيده بود اين طور مسائلي كه براي سرگرمياين دستگاه و به زنجير كشيدن انسان بيچاره
و بي پشت و پناه ايراني تدارك ديدند بعد اينها را خود آقايان بايد معترف باشند كه اين اسناد
در دسترسشان هست اينها را ما جايي براي نگاهداريشان نداريم و بيفايده است و بايد از
دست و پاي مردم بيرون كشيد و خيال همه را راحت كرد اما قسمتي از اينها هم احتياج به
ارزشيابي دارد يعني مثال يك نفر نشسته و گفته فالني بهمان كتاب را خواند گفت بهبه شايد
حقيقتا اين نباشد كه اين سندنويس گفته سندنويس براي اينكه اربابان خودش را راضي كند
ميتواند يك حرفهايي گفته باشد و ما اينها را بايد با ديگر اسناد بسنجيم و در واقع جايگاه
ارزشي آن ها و اعتباري آن ها را پيدا كنيم .در كنار اينها حوادث دويست سال اخير تاريخ ما
به نحوي با تاريخ جهان مرتبط است .هم اروپا هم امريكا و هم قارههاي ديگر كه كم و بيش
با ما در ارتباط بودند و اينها فراوان سند دارند كه شما اگر االن بخواهيد برويد در فرانسه اسناد
وزارت خارجه فرانسه را نگاه كنيم از زبان آقامحمدخان قاجار ما فراوان سند داريم .در پاوركلد
آفيس لندن تشريف ببريد ميبينيد اسناد وزارت خارجهاش هست همانطور كه در ايندي آو
ايز اليبرريش ( )Indi of is librerishو جاهاي ديگر هست .اين اسناد هم تا آن حدي
كه در دسترس ما هست بايد ارزيابي شوند نه اينكه مثال يك كاردار سفارت انگليس در يك
روزي راجع به يك شخصيت بزرگ تاريخ معاصر مملكتي ما يك حرفي زده اين سند شود
چون انگليسي يك حرفي زده ،نه ما بايد بدانيم كه آن ها با مطابق مصالح و منافع خودشان
به اين اسناد نگاه ميكردند و اين ظلم است بر جامعه ما كه ما بياييم مثال اسناد خودمان را بر
مبناي قضاوت فرانسويها ،آلمانيها ،امريكاييها ،روسها و مانند آن ها بگذاريم .اما درك آن
ها هم بسيار اهميت دارد.
به سند بايد اهميت داد سندها معموال از اين دست نيست اسنادي كه حاوي حيات ملي
ما هست فرض كنيد اين جنگهاي عظيميكه شاهعباس به راه انداخت با عثماني ،اينها
صحنههايش مشخص شود بيايند در سالنهاي مختلف موزهها ،مثل فرانسويها كه اين كار
را كردند شما اگر برويد فرانسه نگاه كنيد ميبينيد مثال جنگ واگران ،فريدلند ،يا حتي جنگ
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واترلو اينها آمدند صحنههاي جنگ يا يكي دو تا پنج تا تصوير كشيدند ،كه در لحظه شروع
اين قشون اينجا بود آن قشون آنجا بود بعد اين تغييرات انجام شد در ساعت پنجم اين جور شد
در ساعت هشتم اينجور شد و  ...اين صحنهها را دانشآموز برود ببيند؛ يا در موزهها و مراكز
نمايشي در اختيار مردم قرار بدهند كه بتوانند اينها را ببينند و بعد اين همه كارهاي ناكردهاي
كه در كشور ما هست ما حتي يك كتيبه داريوشكبير را هنوز خودمان نيامديم بخوانيم حتي
اوستاي حضرت زرتشت كه سند است و  3000سال موجوديت ملي ماست اين را هنوز يك
ايراني نيامده بخواند حتي پورداوود هم كه روي اينها كار كرده از روي ترجمههاي آلماني
و انگليسي آن كار كرده حتي يك نفر هم نيامده راجع به اينها بنويسد اينها اسناد زندگي
ماست مثال روي كلمهاي ما بايستيم مثال روي كلمه عشا ،چرا اردشير دوم اينقدر ايستادگي
دارد؟ يا چرا اينقدر اسم هست كه اسمش ارته هست؟ كسي كار نكرده دلم ميخواست اسامي
ایالميكه ما داريم در ايران قبل از اسالم بياييم هم ترمولوژي و هم اتمولوژي اين اسناد را
بررسي كنيم و هم ريشههاي تاريخي و اصطالحشناسي اين اسناد و القاب را بررسي كنيم و
ببينيم كه چرا مثال يك آدمي هست هزار پت و  ...چرا اين القاب بوده و حتي آن اسمها كه
نماينده موجوديت ماست .اگر در تاريخ ماد نگاه كنيم ما اسمهايي داريم كه اينها اسمهاي
زرتشتي است فرض كنيم هوخشَ َتره اما جايي نميبينيم كه كسي گفته باشد اينها زرتشتي
بودند و يا مزداپرست بودند يا چه كار كردند يك چيزي هرودوت گفته همين را ما مالك
يدهيم ،تا به امروز كه ما بعد از  2000سال بايد از آن مسائل اطالع
گفتههاي خودمان قرار م 
داشته باشيم.
اسناد بي نهايت مه م هستند اعم از منقول و غيرمنقول و بايد روي اينها كار كرد و بايد
زمينههاي نشر و توسعه اينها را فراهم كرد و بايد افرادي را اصال به طور جدي در هر مايهاي
كار كنند لغات مغولي كه در فرهنگ ايراني كاربرد پيدا كردند ،لغات تركي و آرامي و امثال
اين حرفها كه اينها نماينده تعاملهاي مدني هستند بين ما و جاهاي ديگر ،باالخره در يك
دورههايي ما انواع و اقسام اقواميكه با آن ها سرو كار داشتيم پيدا كرديم و بايد االن جايگاه
هر كسي را دقيق تعيين كنيم ما نميخواهيم كم بها دهيم و نقش مثال يك عدهاي را زياد
بها دهيم نسبت به يك گروه اجتماعي ديگري ،بلكه در مجموع بايد حيات ملي خودمان را
مشخص كنيم كه در مجموع بدانيم چه دارد؟ و اگر بر اين ديد و قياس بخواهيم كار كنيم ما
خيلي كار داريم كه در پيش رو داريم و بايد انجام دهيم و خيلي كارها كرديم كه در تاريخمان
كرديم و از آن ها خبر نداريم و خيلي خدمات هست كه ما براي گسترش مدنيت انساني انجام
داديم و اينها شناخته نشده و جايگاه ما هنوز نياز به تدوين و تبيين و تبويب تازهاي دارد اينها
كارهاي تازهاي است كه ما بايد انجام دهيم و همين كه اين مسائل مطرح است اينها نشان
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از نياز جامعه است به طرح اين نوع مسائل.
•اگر مايل هستيد قضاوت خودتان در مورد آثارتان را بفرماييد؟
اينها احساس مطلوبي است كه استاد ما جناب استاد دكتر باستاني پاريزي يكبار در
يكي از آثار ذيقيمت و پرارزششان داشتند به نام خودمشتمالي يعني ( )auto creditاين
خودمشتمالي مبني بر اين است كه انسان بيايد و آثار خودش را نگاه كند .بنده از سال 1349
به اين طرف ديگر آثار چاپي دارم چه كتاب و چه مقاله.
آثار اوليه بنده طبعا از مايه بساطت ابتدايي برخوردار است شايد مثال به مسائل از ديدگاهي
نگاه كردم با توجه به شرايط آن روز كه ترسهاي من را در خود ذخيره كرده است مثال راجع
به وقايع يا جرئت يا شهامت كه بيان صريحتري نداشتم؛ بعدها مثال در دوره انقالب كه آن
موانع مرتفع بوده و مقتضيات موجود در اين زمينهها بيشتر صحبت كردم .مثال در مورد نادر
و شهامت افعال او خيلي با مالحظه حرف زدم بعدها در دوره انقالب كه كتابهايم را چاپ
كردم رفتار نادر را در زمينههايي كه با خشونت همراه بوده بيشتر نقد كردم بعد يك مقداري
كارهايي است كه من راجع به افشاريه كردم و به تبع آن زنديه كه مرتبط با همديگر هستند
اينها طبعا از بهره تحقيقي بيشتري برخوردار است بخش ديگري از تاريخها كه به تاريخ
عمومي پرداختم مثل همين كلياتهايي كه راجع به تاريخ ايران نوشتم دو سه كتاب كليات
خب اينها خود به خود در همه بخشهاي كتاب يا هر كتاب از يك وزن برخوردار نيست جاي
اطالعات وسيعتري داشتم به تفسير صحبت كردم جايي هم يا ضروري نديدم و يا نخواستم
حجم كتابم خيلي عظيم بشود كه چشم خواننده را بترساند و ناشران هم به تبع آمادگي قبولي
آن را نداشته باشند يا كمتر داشته باشند .قدري به اختصار متمايل است .در حقيقت اينها
تابع شرايطي است كه بر زندگي بنده هم حاكم بوده اما گذشته از اينها تعدادي از كتابهايم
هست كه اينها به مثال مسائل ادبي پرداخته ،يا فرهنگها يا هنر و تمدن كه خب عالقههاي
خاص كاري آدمهاي ديگر است .بنده مقاله دارم مثال تنزيه قدرت از ديدگاه سعدي يا در مورد
حافظ مثال يك نكاتي را متعرض شدم نميتوانم باور كنم كسي منكر تعلق خاطر من به اين
استادان بزرگ ادب و سخني كه خدا شاهد است در خاك خفتن در صد كيلومتري مزار اينها
براي خودم افتخار ميدانم .يعني مثال وقتي من ميرسم به آنجايي كه سعدي با اين همه
عظمت آنجاست ميگويم اي كاش آدم يك روزي كه ُمرد در صد كيلومتري سعدي به خاك
بسپرندش يا حافظ يا فردوسي اما در عين حال هم ميدانم كه نماينده تحقيقي كه برازنده
چنان زعمات معظميهست نيست .كارهاي متعددي از اين قبيل هست .يا همين كاري كه
راجع به قصبه اجنبه رشيدي كردم بيشتر از هر چيزي ارائه دهنده ارادت من به اين مردي است
كه در تاريخ ما گمنام مانده و با اين همه خدماتي كه در زمان خودش در يك دوره كوتاه مدت
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عمر به آن ها پرداخته كمتر به آن اقبال شده و خيلي دلم ميخواهد راجع به خواجه رشيدالدين
فضلاهلل بيشتر حرف بزنم حتي اين احساس دين را نسبت به خواجه نظام الملك طوسي هم
ميكنم يا كساني كه بري اين مملكت ما خدمت كرده اند .يا بياييم تا به زمان نزديكتر مثال
ميرزا تقيخان اميركبير شايد يك مقاله يا دو مقاله راجع به هر كدام دارم .اما در حقيقت نماينده
نياز روحي بنده هستند كه خواستم به يك نحوي اداي ادب به ساحتهاي قدسي بزرگان تاريخ
وطنم بكنم تا آن چيزي كه ميشود آدم بگويد حق تحقيق را بجا آوردم .اينها مستلزم عمري
استغراق و غوطهوري در كارهاي بزرگان است كه آدم را قادر بكند تا با مالحظه جمعي جهات
ادبي ،علمي ،اخالقي ،اجتماعي و فرهنگي و اين حرفها يك سئوال تازهاي بگويد از اين نوع
حرفهايي كه بار علميندارد و يا كمتر دارد خيلي زدم و در حقيقت نياز به اين دارم كه هم
خودم را تصحيح كنم هم اين يادداشتها را به شكلي بازنگري كنم .در زمينه آن كتاب هم كه
مباني تاريخ اجتماعي ايران هست هم خيلي دين به اين كتاب و به عنوان اين كتاب دارم كه
بايد چيزي شود در حدود  2برابر اين مطالبي كه در اين كتاب هست و قدري روشنتر و روانتر
و با اتكا به منابع بيشتري كه گردآوري كردم و عرضه دادم كه انشااهلل اينها را چاپ بكنند .به
هرحال همه اينها غث و ثمين مسائلي است كه در حيات كوتاه يك آدم ضعيف و ناچيز اتفاق
افتاده و آن مقدار راه كوتاهي كه ما رفتيم در يك عمر دراز انشااهلل ديگران با عمق و بينش و
توجه بيشتري به آن راهها گام خواهند نهاد و بدون غمض عين كارهاي ضعيف و ناقص بنده
آن ها را تكميل خواهند نمود .انشااهلل.
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