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  گزارشی از 

  »جامع ایران تاریخ«مجموعۀ  و بررسینقد  جلسات

  

یم   زاده اصفهانی اکرم کر

  

  مقدمه

از دوران  رانیا یو فرهنگ یو اجتماع یاسیس خیدر تار یجلد ستیب یا مجموعه رانیجامع ا خیتار

 ۱۷۰از  شیکتاب در مدت چهارده سال و به دست ب نیاز اسالم تا انقراض قاجار است. ا شیپ

 ۲۶و در  هیته یدائرةالمعارف بزرگ اسالم ادیدر بن یبجنورد ینظر محمدکاظم موسو ریمحقق، ز

  شد. ییدر آن مرکز رونما یو مقامات داخل شمندانیاز اند یبا حضور جمع ۱۳۹۴خرداد 

از  شیپ رانیا یاسیس خیاست، به تار یرانیا یعموم خیکتاب تار نیتر کتاب که بزرگ نیا

 خیتار نی) و همچن۱۲ا ت ۶ یپس از اسالم (جلدها رانیا یاسیس خیاسالم (پنج جلد اول)، تار

 یی) اختصاص دارد. حسن رضا۲۰تا  ۱۳ ی(جلدها رانیا یو ادب یاجتماع ،یفرهنگ ،یعلم

 زین یباستان، و صادق سجاد رانیا ۀبخش دور راستارانیسرو یدهق یعفرو محمود ج یدیب باغ

ها تیعنا ،یخراسان نیالد افشار، شرف رجیبودند. ا یاسالم ۀدور رانیبخش ا راستاریسرو
ّ
 لل

ها و فتح ییطباطبا دجوادیرضا، س
ّ
  مشاوران آن بودند. زین ییمجتبا لل

 یدانشگاه یاز طرف نهادها یجد یبه نقد و بررس ازین یپژوهش بزرگ نیآنجا که چن از

چهار جلسه به طور  یدانشگاه تهران بر آن شد تا ط خیتار انیدانشجو یدارد، انجمن علم

  هستند: لیچهار جلسه به شرح ذ نیزد. ااثر بپردا نیا یعلم یبه بررس یرسم

 روسی، با حضور دکتر س۱۳۹۵ بهشتیارد ۵قبل از اسالم،  رانیا خیاول: تار نشست

هنصرا
ّ
 ۵(شامل  یدهق یو دکتر محمود جعفر کوب نیدکتر روزبه زر ،ییبابا یعل یزاده، دکتر عل لل

  جلد اول)؛ 
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، دکتر ۱۳۹۵ بهشتیارد ۱۲ ان،یرآمدن صفوتا ب رانیاز ورود اسالم به ا رانیا خیدوم: تار نشست

  )؛۱۰تا  ۶ ی(شامل جلدها انیامیص ریدکتر زه مذهب، یدکتر محسن جعفر فر، یوسفیشهرام 

، با حضور ۱۳۹۵ بهشتیارد ۱۹تا برافتادن قاجاران،  انیاز برآمدن صفو رانیا خیتار :سوم نشست

  )؛۱۲تا ۱۰ ی(شامل جلدها یانیو دکتر گودرز رشت یدیسع هیخانم حور ه،یدکتر منصوره اتحاد

 دمحمدکاظمی، دکتر س۱۳۹۵ بهشتیارد ۱۵نگاه،  کیدر  رانیجامع ا خیچهارم: تار نشست

  .یکوب، دکتر حسن حضرت نیدکتر روزبه زر ،یسجاد دصادقیدکتر س ،یبجنورد

با حضور دکتر سیروس ، ۱۳۹۵اردیبهشت  ۵، قبل از اسالم رانیا خیتار  نشست اول:

هانصر 
ّ
ین، بابایی دکتر علی علی ،زاده لل به زر   کوب و دکتر محمود جعفری دهقی دکتر روز

هادکتر سیروس نصر 
ّ
  زاده لل

اش چاپ و انتشار  المعارف رسالت اصلی تاریخ جامع ایران کاری است بزرگ. دائره

المعارف است. گردآوری این تعداد مقاله کار بزرگی است. کار سرویراستاران جلدهای  دائره

رسد که انجام این پروژه در زمان آقای خاتمی و به  قابل ستایشی است. به نظر می باستان کار

ها جای خود را دارد. حتی خود آقای بجنوردی هم  دستور ایشان بوده است. این تالش

شخصیتش تحول یافته و به یک شخصیت علمی تبدیل شده است. اما کار جدی از زمانی آغاز 

تاریخ ایران «گیرد. جمالتی گفته شده:  د دیگران قرار میشود که این کار در معرض دی می

تاریخ «آقای بجنوردی خودشان گفتند: » گیرد. کمبریج کهنه شده و این تألیف جای آن را می

ترین سند ملی و هویتی ایران در طول چندین هزارساله است. بازگوکننده  جامع ایران بزرگ

اریخ جامع ایران موقعیت کشور ایران را برای ت«یا دکتر سجادی گفتند: » شخصیت ملی ماست.

نگاه فرهنگی ایرانی که در تاریخ کمبریج «دکتر مجتبایی هم گفتند: » کند. جهان مشخص می

  »در این تاریخ جامع حاکم است.، حاکم نیست

شود که تاریخ ایران کمبریج زمانی  این مسئله مهم می، حقیقتا تا اینجا درمورد نقد متن

  ماند.  ش را نداد و خودشان چاپ کردند. ای کاش در همین حد باقی میشرکت نفت پول

 خیلی زحمت کشیده شده
ً
جلد ایران باستان که تنوع مقاالتش هم زیاد  ۵ویژه در  به، حقیقتا

است. نام این مجموعه تاریخ جامع ایران است و سرویراستاران یعنی دکتر جعفری دهقی و 

های باستانی هستند. حقیقتش این است که  و زبان بیدی متخصص فرهنگ دکتر رضایی باغ
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رسد از اول فکری نشده  بندی خاص خودش را دارد. به نظر می ها تقسیم هرکدام از این دانش

بندی تاریخی با  آید. تقسیم برای نگاه تاریخی به این مجموعه. در نتیجه اشکاالتی پیش می

مین دلیل نوع نگاه تاریخی کمتر دیده های باستانی فرق دارد. به ه باستان شناسی و زبان

افتاد. این مسئله برای  رفت در مجلدات دیگر اتفاقی هم نمی شود. بعضی از مقاالت اگر می می

های بعدی تصحیح شود. چیزهایی که دیده  خود من مهم است که این نگاه تاریخی در چاپ

بینیم. چنانچه آقای  ریج مینشده با توجه به فرصت کمی که بوده. این نگاه تاریخی را در کمب

اند که ویراستاری و بازبینی شروع شده است. این مسئله کمک  دکتر سجادی در جایی گفته

  گیری مقاالت جدیدتر در این مجموعه. کند به شکل می

رسد ساختاری برای مقاالت دیده نشده.  از خود مجلدات اگر شروع کنیم: به نظر می

 ۲۰تاریخ اورارتو هم ، صفحه است ۲۰سد. تاریخ عیالم بستگی دارد مولف چند صفحه بنوی

صفحه است. اگرچه که تاریخ عیالم برای ما مهمتر است. این ناهمگونی در مقاالت زیاد دیده 

صفحه است. تاریخ عیالم اینجا هم فراموش  ۲۰۰شود. درمورد تاریخ هخامنشی که باالی  می

سنگی نوشته شده است. مقاله خوب و  شده است. جلد اولش درمورد انسان کهن و پارینه

مهمی است اما نگاه تاریخی ندارد. سفال خاکستری اگرچه که مهم است اما انگار دکتر 

اند از مجموعه. مگر اینکه بحث مفصل سفال در ایرن چه کمکی به  مجیدزاده این را مجزا نوشته

  رد.کند؟ این بخش سفال خاکستری را باید فکر درموردش ک تاریخ ایران می

مقاله خود دکتر جعفری دهقی تحت عنوان شهریاری در ایران باستان که شاید در مجلد 

به نظر من بهتر است. چون درمورد تاریخ و فرهنگ ، دیگری در جای دیگری جای داده شود

گیری یک جامعه پیچیده در سیستان  است. مقاله دیگر با تاکید بر همین نوع نگاه تاریخی شکل

ها  کند؟ شهر سوخته در [کدام] یکی از هزاره ای را بررسی می مقطع تاریخیچه ، شهر سوخته

ها گرفت؟ چرا مثال دهانه غالمان آورده نشده. روح جای می
ّ
شیرازی این را نوشته که ایشان را  لل

شده است. خانم دکتر آموزگار  شان شناخته شناسم. این هم هست که برخی و تخصص نمی

ها  کند که این کوب ساسانی را نوشتند. آدم اعتماد می کتر زرینآقای د، اساطیر را نوشتند

شناسیم که آیا این در حد  های یک تعدادی را نمی اند. مولف های سال کار و تحقیق کرده سال

گردد  شود. البته برمی کاری کرده. در نتیجه اعتماد من کم می یک کار کالسی است با مولف کم

  نویسی هم این مشکل هست. عارفالم به کمبود متخصص. در دائره
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خورد؟ وقتی ارتباط با فرهنگ ما داشته  مثال تاریخ سیاسی اورارتو به تنهایی به چه دردی می

ایران ، ایران و ارمنستان، النهرین کند. باید پیوندی داشته باشد. ایران و بین اهمیت پیدا می، باشد

  و هند دارد تاریخ کمبریج.

الت است؛ عصر سکایی خیلی مقاله خوبی است اما در چه [این کتاب یک] مجموعه مقا

جایگاهی؟ بهتر نبود اینها در یک مجموعه دیگری جمع شوند؟ سیاست خارجی ساسانیان باز 

رسد نکته جدیدی ندارد. همان منابع قدیمی است. شخصیت خسرو اول باز در دل  به نظر می

ی چیزها باید جابجا شود یا تصحیح شود. یک مقاله مستقل است. بسیار تاریخ ایران جا نمی

ها  شود یا در عنوان دیگری جا بگیرد تا فهم تاریخی درست شود. مقاالت زیادی از خارجی

  گرفته شده که خوب هم هست.

  بابایی دکتر علی علی

 نیای برگزار سبب به تهران دانشگاه خیتار انیدانشجوی علم انجمن از تا دانم می الزم آغاز در

 و نیوز مجموعه سازنده وی علم نقد جهت در شتریب تالش با است دیام. مکن تشکر نشست

» یمل خیتار« مثابه به مجموعه نیا و شده برطرف آنهای  یکاست، رانیا جامع خیتار ارزشمند

 و، کند برطرف را رانیا ارید کهن تمدن و خیتار وی رانشناسیا نهیزم در موجودی کمبودها رانیا

گاهی نمادها ازی کی بهیی طباطبا جواد رگرانقد استاد ریتعب به   .شود بدل انیرانیای ملی آ

 خیتار مورد دری ادیز رایبسهای  کتاب و مقاالتی الدیم ستمیب سده آغاز از که هرچند

 در زین آنها ازی برخ و، بوده رانیا تمدن و فرهنگ ارانددوست دسترس در گانهیبهای  زبان به رانیا

 کمبود وستهیپی ول، است دهیرس چاپ به» کایرانیا اکتا« چونی ارزشمندهای  مجموعه قالب

 رانیا خیتار ترجمهی حت و. است شده می حس رانیا دری فارس زبان بههایی  مجموعه نیچن

 نگاه فاقدی اتااندازه نیهمچن و نکرده طرف بر را کمبود نیا تاکنون، یفارس زبان به زین جیکمبر

  است.ی مل

 نیا که شد زنده رانیا فرهنگ و خیتار ارانددوست دل در دیام نیا رانیا جامع خیتار انتشار با

 عرصه سازفرهنگهای  نیسرزم ازی کی عنوانبه را رانیای مل خیتاری خالی جا نیوز مجموعه

ی کوچک نقش بتواند مجموعه نیا نقد در اندک تالش نیا که است دیام رو هر به. کند پری تیگ

  .کند فایا مجموعه نیا بلندمدت اهداف شبردیپ در
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 وها  دانشنامه مانندی علم بزرگهای  مجموعه فیتالی برای مقدماتهای  یزیربرنامه در

 دارد؛ تیاهمی گرید اندازه به کی هر که، دارد وجود نیآغاز مرحله دو، خیتار جامعهای  کتاب

 منظور بهی زنیرا، آن از پس وها  مقاله نیعناو انتخاب منظور بهی جلساتی برگزار، نخست

 رانیا جامع خیتار فیتال در. مجموعه راستارانیسرو توسطها  مقاله سندگانینو انتخاب

 داده نشان را خودها  مقاله تیفیک در که شود می دهید مراحل نیا بخش دو هر درهایی  یکاست

 گرسوید از و استی خال مجموعه نیا در مهم مقاالت ازی برخی خالی جا سو کی از. است

 نام انتخاب در و شود نمی احساس مجموعه نیا در مقاالت ازی برخ داشتن جودو بهی لزوم

 در زین استادان ازی برخ از نیهمچن. است امدهین عمل به الزم دقت زین مقاالت ازی برخ

 نیا با. است شدهها  مقاله نگارش به دعوت آنهای تخصصهای  حوزه از ریغ بههایی  حوزه

 شده پرداخته باستان رانیا نگهفر و خیتار شرح به که همجموع نیا نخست جلد ۵ در حساب

، خوب، یعال تیفیک بای مقاالت با جلد ۵ نیا دری عن. یستین کدستی مقاالت تیفیک، است

  .میهست روبرو فیضع و متوسط

 سندگانینو توسط که هستند خوب موضوعاتی دارای مقاالت خوب وی عال مقاالت

 توسط که هستندی خوب موضوعات متوسطهای  مقاله. اند درآمده ریتحر رشته به متخصص

 که دبودنی نامناسب موضوعات شکل نیهم به هم فیضع مقاالت و رمتخصصیغ سندگانینو

هایی  یکاست مورد در. است اندک آنها تعداد البته که، اندشده نوشته رمتخصصیغ افراد توسط

 اشاره ریز موارد به مختصر طور به توان می، دارد وجود مقاله نیعناو انتخاب با ارتباط در که

 شرقهای  حکومت به شتریب باستان دوره در رانیا رامونیپی محلهای  حکومت درمورد. کرد

 با ارتباط درهایی  پژوهش از و، است شده پرداخته بلخ انیونانی و انیکوشان مانند رانیا

 و قفقاز و هیکاپادوک، کوماگن، »پونت شاهان« چون رانیا غربی محلهای  حکومت

 ارتباط و» ریپالم« و» هترا« چون رانیا غربی تجار مهمی شهرها با ارتباط درهایی  پژووهش

 یخالی جا زینی شرق مناطق در که هرچند. است شده غفلت انیساسان و انیاشکان با آنها

 دهید ژاپن و رانیا و نیچ و رانیا، هند و رانیای فرهنگـ  یاسیس روابط مورد درهایی  مقاله

 چون آن مورد دری ارزشمند اریبس فاتیتال ریاخهای  سال در که آخر مورد ژهیوبه ؛شود می

  .است شده برگرداندهی فارس به» موتویای چیا ئه« قلم به» پارس و آسوکا«

 ازی ک. یشود پرداخته آنها موضوعات و مقاالتی برخ به شتریب اتیجزئ با دیده اجازه اما
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 گسترش مسئله، خورد می چشم به مجموعه نیا اول جلد ۳ در آنی پا رد کهی مهم موضوعات

 هیفرض« زیبرانگ بحث عنوان با آن از مجموعه نیا مقاالت در که ستها ییایآری نیسرزم

 هیفرض نیا به قائل کهی کسانی ادعا مورد لیدال ازی ک. یاست شده برده نام» ها ییایآر مهاجرت

 است رانیا فالت در الدیم از شیپ دوم هزاره دری خاکسترهای  سفال آمدن دست به، باشند می

 فالت بهها  ییایآر آمدن با زمان هم و نداشته وجود منطقه در آن از شیپ کنند می ادعا آنها که

 ازی برخ در ـ باشد می هیفرض نیا طرفدارانی ادعا مورد کهـ  الدیم از شیپ دوم هزاره در رانیا

  است. هیفرض نیای درستی برای نماد عنوان هب و آمده دست بهی شناس باستانهای  محوطه

 در» ها ییایآر مهاجرتی برای نماد مثابهبهی خاکستر سفال« هینظر نکهیا با، حال نیا با

 استفاده مورد گریدهای  مقاله ازی برخ در، است شده رد مجموعه نیا» یخاکستر سفال« مقاله

 سندهینو به ارجاع و هینظر نیا رد با گانسندینو زین گریدهای  مقالهی برخ در و، است گرفته قرار

 سفال« مقاله در. اند کرده استفاده هینظر نیا ازی ریگجهینت در هم باز» یخاکستر سفال« مقاله

 در( ساله صد چندی ا وقفه جز بهی خاکستر سفال از گسترده استفاده« :میخوان می» یخاکستر

 رانیا فالت مختلف مناطق در .م.پ ۸۰۰ تا ۳۰۰۰ حدود از) الدیم از شیپ دوم هزاره مهین

 عصر آغاز در رای خاکستر سفال مجدد رواج توان نمیی منطق طور به نیا بنابر. است بوده جیرا

 در رانیا فالت به واردتازه اقوام مهاجرت مثلی خیتارهای  دهیپد به) .م.پ ۱۵۰۰ حدود( آهن

 از آمدهدستبه جینتا:« دیگو می نیچن سندهینو نیهم گریدی جا در و.» داد ربط زمان نیا

، دهیچیپهای  دهیپد نییتبی برا، شود انجامی ارشته انیم افتیره با اگری حت سفال مطالعات

یی کارا خیتار از شیپ روزگار در مردمان نژاد کردن مشخص و مختلف اقوام مهاجرت چون

 انییایآر« مقاله در که میآن شاهد» یخاکستر سفال« مقاله در شواهد نیا به توجه با.» ندارد

 هیفرضی ابیارز شاخص مثابه بهی خاکستر سفال نقش تیاهم بری گرید سندهینو» مفرغ عصر

 به استناد با ابتدای گرید سندهینو» ییایآر اقوام ورود« مقاله در و، است کرده دیتاک مهاجرت

 کرده رد را مهاجرت شاخص مثابهبهی خاکستر سفال هینظر» یخاکستر سفال« مقاله سندهینو

 شناسان باستانیی گو ؛کند می اشارهی خاکستر سفال نقش به مجددا خودی ریگجهینت دری ول

 مثابه بهی خاکستر سفال« هینظر به استناد بودن سست مورد در کهی شواهدی تمام بای رانیا

  .ندارند را منسوخ هیفرض نیا نهادن کنار توان، دارد وجود» ها ییایآر مهاجرتی برای نماد

 رای مختلف نظرات توانند می گوناگون پژوهشگران که شود گفته انتقاد نیا به پاسخ در دیشا
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 دهیپسندی قطع احکام صدور باستان خیتار مورد در میدان می نکهیا به علم با اما، دهند ارائه

 و ضعف نقاط انیب با گرید جامع مقاله کی در که داشت وجود امکان نیا حالنیا با، ستین

 از خوانندگان تا شود سهیمقا گریکدی با بحث مورد شواهد، اتیفرض وها  هینظر نیای تمام قوت

 کی رسالت آن از گذشته و. آورند دست به مطلوب جهینت بتوانند و کرده دایپ نجاتی سردرگم

  .است جامعی دگاهید ارائه جامع خیتار

 نیا. باشد می» مادی سایس خیتار«، است گرفته قرار نقد مورد مجال نیا در کهی گرید مقاله

 مقاله نیا در. است فی یعل اقرار مادی پادشاه و اکونوفید ماد خیتار ازی ا خالصه بایتقر مقاله

 نیا سندهینو رسد می نظر به و، است شده داده ارجاع فی یعل اقرار به مرتبه ۲۱، یاصفحه ۳۰

کادمی منف سوابق از، مقاله ی آگاه جانیآذربای هورجم وی شورو ریجماه اتحاد مورخ نیا کیآ

 کوششی جوان دوران در که کند می اقرار خود، فی یعل اوغلو بیحب اقرار. است نداشتهی چندان

 سال از مورخ نیا .بزند جای جانیآذربای ترک را ستونیب بهیکتی المیع بخش زبان تا کرده می

 است بوده باکو خیرتا تویانست باستان خیتار دپارتمان سیرئ سال ۴۰ مدت به، م ۱۹۸۰ تا ۱۹۴۰

 توانسته نمیی شورو ستیکمون حزب ارشد مقامات تیرضا جلب بدون او که است آشکار و

ی نگارخیتار مکتب در وفاداریی رهرو او. کند اشغال را پست نیای طوالن مدت نیای برا

 بدون را جهانهای  ملتی تمام خیتار داشت تیمامور کهی مکتب ؛بودی ستیمارکسی دئولوژیا

ی بورژاز و سمیفئودال، یداربرده دوره سه در آنهای معنو وی مادی زندگ طیشرا به توجه

 انکار را مادهای رانیا تباری کل طور به فی یعل اقرار، مادی پادشاه کتاب در. کندی بند دسته

 را خود نظرات او. کند میی ابیارز اندک مادهای قوم بیترک در رای رانیا عنصر ریتاث و کند می

 اقوام ورود دورهی عن(ی، م.پ هشتم و نهم قرون در، ماد خیتار در دیترد یب« :کند می انیب هنگونیا

. میکن کیتفک گریکدی از رای قوم عنصر دو دیبا، آن از شیپ چه و) نیسرزم نیا به زبانی رانیا

 شناختهی آمادا ای یماتاهای  نام به کهی اقوام( مادها خودی عنی، یبومی قوم عنصر اول

 گریدیی جا در و.» زبان یرانیا مهاجر اقوام دوم آنها؛ شاوندیخوهای  گروه و اقوام و.) ندا شده

 را آن انیآشور که ماد اقوام هیاتحاد که رساند می جهینت به را مای خیتارهای  داده« :دهد می ادامه

ی رانیا نه و زبانی کاسپ اقوام اتحاد از ظاهرا، انددهینامی ماتا و گرفته نظر دری کل واحد کی

 بیقر و پردازد میی ماد خاصی اسامی ابی شهیر به ادامه در فی یعل.» است گرفته شکل زبان

  . آورد می شمار بهی کاسپ وی المیع رای مادهای  واژه اتفاق به
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ی خوب شهرت ازی شورو مورخ نیای رانیا پژوهشگران ازی برخ نزد چرا مینیبب دیبا حال

 دپارتمان استیر پستی تصد دوران در فی یعل اقرار که است آن علت است؟ برخوردار

 موضعی شورو جانیآذربای جمهور مورخانی ترک پانهای  شهیاند برابر در قدرت با، خیتار

 به اوی دوسترانیای برای لیدل را فی یعلی ریگموضع نیای انگارساده با دینبا اما .کرد میی ریگ

 دیبا را رانیا خیتار فیتحر نیهمچن و ترک پان نمورخا هیعل فی یعل اقدام لیدل. میآور شمار

 رای شورو ستیکمون حزب دستورات مورخ نیا. کرد جستجو مسئله کی در و گریکدی کنار در

  :است ریز قرار به آنها اهم کهی دستورات، است کرده می اجرا

 و هیترک و رانیا با جانیآذربای جمهور مردمیی همگرا عدم اثبات جهت در کوشش. ۱

  .کند انکار هیترک و رانیا با را مردم نیای فرهنگ وی خیتاری وندهایپ آن در کهی خیتار رشنگا

 در تا شد می سبب امر نیای: باستانهای  گذشته به جانیآذربا مردم تبار دنیرسان. ۲

 وارد تازه را جانیآذربای جمهور مردم کهی گرج وی ارمن مورخان مقابل در قفقاز منطقه

 با خود دادن وندیپ با نیا از گذشته و باشند داشته دفاعی برای زیدستاو ،کردند می قلمداد

 از تا شوند شاوندیخو گرجستان و ارمنستانی قفقاز مردمان با، یقفقاز یها یکاسپ

 ریجماه اتحاد دری برادری ایاتوپ و شودی ریجلوگ آنها انیمی احتمالهای  خصومت

 .ردیبگ شکلی شورو

 تا دیکوش فی یعل منظور نیای برا که ارسی سو دو مردمان نایمی نژاد اتحاد اثبات. ۳

ی مدع که طور آن رایز. آورد شمار به جانیآذربای جمهور مردم و مادها اکانین راها  یکاسپ

 نیچننیا او. است گرفته می بر در را ارسی سو دوها  یکاسپ سکونت گستره، است

 باغ قره و مغان انیمی امنطقه در ظاهرا متاخر باستان عهد دری کاسپ اقوام« :دیگو می

 .»اندداشته سکونت

 اجرا رای شورو ستیکمون حزب دستورات بلکه، ننوشته خیتار فی یعل اقرار قتیحق در پس

 هر به. است بوده هیمعاو بغض از بلکه، یعل حب از نه ترک پان مورخان با او مخالفت و است کرده

 فیتحر با کهی مورخ به دادن ارجاع، مادی اسیس خیتار مقاله در هم آن و رانیا جامع خیتار در رو

 در فی یعل گونه فیتحر نظرات ازی رویپ متاسفانه. است نادرست، داند نمیی رانیا را مادها، خیتار

 مقاله ۲ در مهاجر انیرانیا تیاقل وی رانیرایغی بوم تیاکثر به مادها میتقس و داشته ادامه مجموعه نیا

  .شود می دهید زین» ماد هنر« و» خیتار پگاه در رانیا«های  امن با مجموعه نیا گرید
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ی قیموس«، بپردازد مقاله موضوع بهی ترجامع طور به آن سندهینو داشت جا کهی گرید مقاله

 از سال ۲۰ که ـ نشیبی تق استاد ادیزنده ارزنده گاهیجا به احترام با. است» باستان رانیا در

های  پژوهش به توجه با نهیزم نیا در شانیا ارزنده مقاله تا شتدا جا ـ گذرد می شانیا درگذشت

 ارزشمند آثار دیبا مقاله نیا در. ردیگ قراری سیبازنوی حت و مجددیی محتوا شیرایو مورد نینو

 شگامانیپ ازی چند« نام با شانیا از کهی امقاله نیدتریجد ژهیوبه وی ریمالی محمد ادی زنده

 توجه مورد، است دهیرس چاپ به شانیا» ادگارنامهی« در» یعربی قیسمو نیتدو در تبار یرانیا

 و باستان رانیا فرهنگ درخشانهای  جلوه ازی کی عنوانبه رانیای قیموس گاهیجا تا ردیگ رقرا

  .شودی معرف ساینک و باربد چون باستان رانیای قیموس نوابغ نام درخور

ی برای کاف فرصت نبود از سندهینو» باستان رانیا در کالم و فلسفه« نام بای گرید مقاله در

 است ناچار که کند می عنوان و کند می هیگال!!! مقالههای  تیمحدود و پژوهش نیا به پرداختن

 مجموعه در که داستیپ ناگفته. کند بسنده انیرانیای فلسفهای  نگرش به کوتاهی نگاه به تنها

ی ول، شود پرداختهی فلسف دهیچیپ میهمفا اتیجزئ به که ستین آنی جا، رانیا جامع خیتار

، شود انداخته جامعی نگاه باستان رانیا در حکمت و فلسفه تطور و تحول خیتار به دیبا حتما

، سو گرید از. است دهیفا یب مجموعه نیا دری امقاله نیچن وجود صورت نیا ریغ در که

 جز، یساسان دوران ِی فلسف مستقلهای  متن از که کند می هیگال نیا از گریدیی جا در سندهینو

 نیا با. داد ارائهی قیدق شرح آنها مورد در توان نمی و، است نماندهی باقی اسالم دوران در آنها نام

 دست در باستان رانیا در حکمت و فلسفه از کهی جامع نسبتا اطالعات که دید دیبا وصف

 فلسفه ازی آگاه اعظم بخش امروزه :است روشن پاسخ است؟ آمده دست به چگونه ماست

 مفسران وی قمر ششم سده در اشراق خیشی عنی فلسفه نیا اگریاح قیطر از باستان انیرانیا

 در سندهینوی کل طور به. است شده ریتفس و دهیرس ما دست به کربنی هانر ادی زنده چون شانیا

 شکند« مانندی زرتشت کالم متون از و نکرده مراعات را کالم و فلسفه انیم مرز مقاله نیا

 در و برد می نام باستان رانیای فلسفهای  کتاب عنوان به» شیابال گجستک« و» وچار کیگمان

  .پردازد میی ساسان دورهی نیدهای  کتابی معرف به تنها ادامه

های  شهیاند ازی برخ نخست :است توجه مورد جهت ۴ از باستان رانیا در فلسفه خیتار 

 دوم. باشند میی سنیمزد و مهر نییآ و زروان نییآ چونی رانیا نایاد با ختهیآم کهی عرفان وی فلسف

ی دارهنگی رانیا مانیحک نزد کهی سنیمزدهای  شهیاند و باستان ونانی لسوفانیف انیم روابط
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 شاهنشاه نیا تسلط و روانیانوش خسرو دوران دری فلسفهای  بحث رواج سوم [است]. شده می

 بهی امقدمه، پارسی نسطور مطران، پولس نمونهی برا فلسفه؛ و منطق علمی مبان بری ساسان

 در و کرد میتقد روانیانوش خسرو به را آن و نوشتی ساغوجیا منطق کتاب بری انیسر زبان

 همه مورد دری قیحق معرفت که فلسفه: گفت نیچن خسرو به خطاب کتاب نیا نامهمیتقد

 شما به، است نیعج شما ذات با که را حکمت نیا من. دارد وجود شما ذات در، زهاستیچ

  .کنم می میتقد

 باستان رانیا در حکمت و فلسفهی اساس میمفاه ازی اریبس ـ شد گفته که همانطورـ  چهارم

 کتاب در آنها ازی برخ به انیپا در که، میکن جستجو اشراق خیش چونی اگریاح کالم در دیبا را

 حکمت اشراق حکمت از مراد« :میکن می اشارهی سهرورد نیالد شهاب خیش االشراق حکمه

 کلمه به دیبا سخن نیا در. باشند می رانیا نیسرزمی حکما که است نیزم مشرقی حکما

 و شهود و کشف بر انیشرق ای رانیا نیسرزمی حکما حکمت و فلسفه رایز ؛شود دقت اشراق

 و فلسفه آنکهی کی ندیگو می اشراق حکمت را آن جهت دو از پس .است دهیگرد ادیبن ذوق

 بر حکمت نیا آنکه گرید و باشد می رانیا نیسرزمی عنی نیزم مشرقی حکما ژهیو حکمت

 و، است شده بنا مجرده نفوس بر آنها درخشش و هیعقل انوار ظهوری عنی ینفسان اشراقات

 حکمتی حکما خالف بر ؛رندیگ می فرا شهود و کشف راه از را حکمت نیای رانیای حکما

 و قیتحق و بحث بر فقط را حکمت که باشند می ارسطو، اول معلم نروایپ و شاگردان که مشاء

 باشند؛ می اصل دو به قائل رانیا فالسفه« :دهد می ادامه گریدیی جا در و.» اندنهاده انیبن برهان

، شانیا گفته بر بنا. باشد می امکان رمز ظلمت و وجوب رمز نور رایز ؛ظلمتی گرید و نوری کی

ی گرید و نوری کی، دوتاست اول أمبد نکهیا نه. ممکناتی عنی ظلمت و واجب وجودی عنی نور

ی ایدر در که رانیا خردمندان به رسد چه، دیگو نمیی خردمند چیه را سخن نیا رایز ؛ظلمت

  .»شناورندی قیحقهای  دانش

ین به زر   کوب دکتر روز

ام. از طرف  عوت شدهعنوان معلم گروه تاریخ د ام. بنده به ای اینجا نشسته من از زاویه دوگانه

کنم. من از لحاظ روحی به آن مرکز متصل  المعارف تصور می دیگر خودم را جزء مجموعه دائره

هستم. برای من کار سخت است که از کدام زاویه سخن بگویم. شاید سیر تحول مطالعات 
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مع را حوزه تاریخ عمومی ایران مرورش مهم است. از کی تالیف و تدوین شده تا االن تاریخ جا

م. برگردد. وقتی که اول بار جان  ۱۸۱۵کنم: شاید این پیشینه به  وار عرض می داریم. فهرست

با دانش ، کرد ملکوم انگلیسی یک دوره تاریخ ایران نوشت و دانش آن زمان آنچه را عرضه می

 ۱۹۱۵در ، سرپرسی سایکس، سال بعد انگلیسی دیگری ۱۰۰امروزی ما فاصله دارد. درست 

توان تحوالت در فهم تاریخ  اند و می یگری نوشت. هر دو هم به فارسی ترجمه شدهتاریخ د

عمومی ایران را دید. تاریخ ایران باستان هم تحول یافت. اتحاد جماهیر شوروی به شرق و ایران 

اند البته مهم هم هست. از جمله کارهای تالیف گروهی  توجه خاصی داشتند. چرا توجه داشته

پطرزبورگ یک تاریخ ایران در یک مجلد  ز طرف دانشگاه دولتی لنینگراد سنا ۱۹۵۷آنها در 

گروهی از مورخان دانشگاه دولتی مسکو مجلد  ۱۹۷۷سال بعد در  ۲۰چاپ و ترجمه شد. 

تا  ۱۹۶۸ترین کار [از آِن] دانشگاه کمبریج (از  دیگری فراهم کردند که باز ترجمه شد. مهم

های عظیمی دارد و تاریخ بسیاری چیزها را  گاه مجموعه) شهرت جهانی دارد. آن دانش۱۹۹۱

  اند. تاریخ ایران بخش کوچکی از آن است. نوشته

ها  در ایران هم احتماال این درک حاصل شد که نیاز است تاریخ ایران را خود ایرانی

، های بزرگی نشستند دورهم ای تشکیل شد. آدم : جلسه۱۳۰۶گردد به  بنویسند. تاریخش برمی

فکر کردند الزم است تاریخ ایران از ، عباس اقبال آشتیانی، محمد قزوینی، علی فروغیمحمد

نفر را انتخاب کردند. حسن پیرنیا برای ایران  ۳دیدگاه ایرانی نگریسته شود. طرحی ریختند. 

زاده از آغاز دوره اسالمی تا آغاز ایلخانی و عباس اقبال آشتیانی از آغاز  سیدحسن تقی، باستان

مجلد تا پایان اشکانی را  ۳حسن پیرنیا در ، تا پایان قاجار را بنویسد. در بین این سه مغول

ها از پرویز تا چنگیز را  زاده به علت مشاغل و گرفتاری نوشت و ساسانی را فرصت نکرد. تقی

نوشت اما فقط مباحث آغاز فتوح را نوشت. اقبال هم تاریخ مغول را نوشت که هنوز هم کم 

  ما ادامه نیافت.نظیر است ا

ام: در  کوب شنیده ام و از مرحوم استاد زرین خواهم نقل کنم که جایی نخوانده مطلبی را می

ای از استادان  دانشگاه تهران یک طرحی ریخته شد برای نوشتن یک تاریخ کامل ایران و عده

. تنها کسی که ای نداد گروه تاریخ برای این کار برنامه ریختند. به هر دلیلی آن طرح هم نتیجه

کوب بود. آنچه که به اسم تاریخ مردم ایران جلد یک  خود استاد زرین، کارش را به اتمام رساند

کوب گذاشته بودند. بقیه کار را انجام ندادند  ای بود که آن جمع به عهده زرین آن وظیفه، [است]
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ته آن هم تمام کوب جلد دومی برای آن نوشت و منتشرش کرد که الب و کار عملی نشد. زرین

  .۵۰نشد. در دانشگاه هم چنین طرحی بود و عملی نشد اوائل دهه 

شد.  رسد باید طرحی ریخته می گذرد که به نظر می سال می ۴۰تا االن بیش از  ۵۰از دهه 

طبعا مهم است ولی خوب بحث االن ما نیست. ، کجا چه طرحی ریختند، اینکه چه کسانی

یم. طبیعی است که چنین کتابی به طرق مختلف قابل نقد حاصل آن چیزی است که امروز دار

های دیگر قابل نقد است. اینکه  هست که باید هم نقد شود. با این دیدگاه بسیاری از کتاب

تاریخ ایران کمبریج مجموعه ، از نظر من معلم تاریخ، کمبریج هنوز مرجع قابل اعتنایی است

سته نیست. از نظر من بهترین کار مجموعه خیلی به هم پیو، مقاالتی است نامربوط به هم

تاریخ باستان کمبریج [است]. در تاریخ ایران فصول الزاما ، مقاالت پیوسته با رویکرد تاریخی

است اما این  ۲خیلی قوی تر از  ۳به هم مربوط نیستند و فصولی مغفول مانده. اگرچه جلد 

یسن مشکالت را دارد. در کتاب ها و سطوح  دگان مختلف با دیدگاههایی که مجموعه مقاالت نو

الزاما یکسان کردن تمام فصول و مباحث در یک خط سیر مشخص ، مختلف دانشی [است]

جلد اول هستند. بعید است که بتوان آنها را در  ۵نفر در  ۵۹پذیر نیست یا مشکل است.  امکان

شاید اینکه  کنم. یک خط فکر مستقیم قرار داد که شما چیزی را فکر کنید که من فکر می

شود کرد که در  همین نظارت مطلق است. البته یک کاری می، نتوانستیم کار جمعی انجام دهیم

انتخاب مولفان دقت کنیم که تخصص کافی داشته باشند. در ایران برای انتخاب متخصصان 

بل از ها خیلی جوان است. در ق تاریخ ایران باستان مشکل داریم. تاریخ ایران باستان در دانشگاه

، اند داده ترین کسانی که در همین گروه تاریخ ایران باستان درس می انقالب وجود نداشته. قدیم

هانصر، عباس اقبال آشتیانی
ّ
کدام متخصص  غالمرضا رشید یاسمی [بودند] که هیچ، فلسفی لل

ما درس دادند استادان بزرگی به ، اند. خود ما تا پایان دوره دکتری واقعی تاریخ ایران باستان نبوده

ای ندارد مطالعات علمی تاریخ ایران  شان چیز دیگری بود. بناب این خیلی سابقه که تخصص

های دقیق  نفر پیدا کنیم که تاریخ علمی ایران باستان را از جنبه ۶۰های ما.  باستان در دانشگاه

  کار دشواری است.، بنویسند

بدیهی است. اینکه نقد شود وظیفه ، ودش هایی دیده می اما در اینکه در این مقاالت کاستی

جلد اول  ۵جلد نخست چیزهایی هست که باید اصالح شود. نحوه ارجاعات در  ۵ماست. در 

جلد بعدی فرق دارد و این نکته بدی است. به دلیلی تصمیم گرفته شد ارجاعات فرنگی  ۱۵با 
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ده که غیرمعمول است. به فارسی ترجمه شود. نام کتاب و مولف به خط و زبان فارسی نوشته ش

گونه است  المعارف این در هیچ متن علمی چنین چیزی نیست و قابل دفاع نیست. اینکه در دائره

  به دالیل دیگری است و ربطی به تاریخ جامع ندارد.

ها نکته دیگر که آقای دکتر نصر
ّ
خیلی اساسی است. یادمان باشد نام ، زاده اشاره کردند لل

کند.  ها این مفهوم را در ذهن مخاطب ایجاد نمی است. فصل بندی کتاب تاریخ جامع ایران

، اقتصادی، های مختلف سیاسی دست واحد از زندگی مردم ایران از جنبه باید یک نگاه یک

ها. رویکرد تاریخی ضعیف است. جلد  بندی فرهنگی بیابید. این اتفاق کم افتاد به خاطر فصل

ها و ادبیات ایران است. تاریخ جامع ایران نیست.  کنم نامش تاریخ زبان مجموعه فکر می ۵

شناسی و هنر ایران است. جامع و مانع و یکدست یک مفهوم  برخی مجلدات تاریخچه باستان

تمام مباحث فهم تاریخ  ۲عمیق و واقعی از تاریخ را ارئه کند. کمبریج جلوتر است. در ج 

مجموعه مباحث ، اشکانی و ساسانی، ماد و هخامنشی در هم تنیده است. تاریخ سلوکی، عیالم

  درهم تنیده است.

خود متولیان تاریخ جامع هم واقف به این مسائل هستند. این تصحیح باید با دلسوزی و 

اندازیم به کمبودها و یا  دقت نظر انجام شود. الزاما نقد در این جلسات نیست. نگاهی می

های  زیر دست بگذاریم و کتاب های خوب. نقد وقتی است که ما کتاب را تعریف از فصل

  رفرنسی داشته باشیم و مقاله علمی و نقد علمی بنویسیم.

  دکتر محمود جعفری دهقی

جاست. طرح اولیه این کار  به، کنم از این برنامه. حقیقتا مورادی که گفته شد سپاسگزاری می

  ان هم بودند.اند و بهتر بود ایش زمانی ریخته شده که دکتر رضایی با همکاران دیگر بوده

فرمایید درست است. قبول دارم اما توجه کنید که تاریخ  مطالبی که درمورد نگاه تاریخی می

گیرد و تدوین چنین اثری که تمام  ایران یک تاریخ گسترده است که چند هزار سال را دربرمی

هایی جا آسان است. بعد از انتشار آقای بجنوردی گفتند بیا ببین چه کار، جوانب را شامل شود

جلد نیست. من  ۵عناوینی هست که در این ، جلد ۵مانده که اضافه شود. به اندازه همین 

خوشحالم که نقد کار در گروه تاریخ دانشگاه تهران آغاز شد. ما با کمک و هماهنگی شما موفق 

  خواهیم شد که اشکاالت را رفع کنیم.
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ند. بازتاب آراء متفکرین پیش از بابایی] درست گفت درمورد تاریخ فلسفه آقای دکتر [علی

شود. این کار برای نوشتن یک تاریخ فلسفه جداگانه قابل لحاظ  اسالم در دوره اسالمی دیده می

خواهم دفاع کنم از  است. فراموش نکنیم که تنگناهای مالی و اداری وجود داشته است. من نمی

  امکان اصالح آن وجود دارد.کار دشوار است و فقط با یاری و همفکری صادقانه ، این روند

: در نگارش تاریخ جامع چقدر به سنت تاریخنگاری خودمان دقت شده؟ اگر روایت سوال

ها تقلیدی از  این کتاب چقدر تاریخ مردم ایران است؟ آیا سرفصل، دکتر دینانی درست باشد

ران به تر برای پاسخگویی به نیازهای مردم ای هایی اساسی امثال کمبریج است؟ یا دغدغه

کند؟ یا ما فقط با دیدگاه  نگاری مد نظر بوده است؟ این کتاب چه کمکی به مردم ایران می تاریخ

کادمیک نگاه کرده   ایم؟ آ

ترها تحقیقات گرایش خاصی به تاریخ هرودوت داشت و وارد  قبل، : در بخش مادسوال

های  دهشد. چرا مطالب در این بخش تکرار شده؟ البته دا تحلیل بخش سیاسی نمی

اما چرا در قسمت تاریخی ورود به تاریخ ماد ، های جدید وارد شده شناسی و حفاری باستان

  متوقف مانده؟

ایم اشکاالت را یادداشت و رفع کنیم.  ایم پاسخ بگوییم. ما آمده : ما نیامدهجعفری دهقی

یر است. هرچه درمورد تاریخ مردم ایران درست است. تقریبا در باب تاریخ مردم ایران بسیار فق

های مردم بپردازد.  تاریخ اشراف و بزرگان سیاسی بوده. تاریخی که به زندگی توده، نوشته شده

  امیدوارم یک فصلی به این اضافه کنیم.

یخ ایران از ورود اسالم به ایران تا برآمدن صفویاننشست دوم:  اردیبهشت  ۱۲، تار

  انیامیص ریدکتر زه، بمذه یدکتر محسن جعفر ، فر یوسفیشهرام  دکتر، ۱۳۹۵

  دکتر زهیر صیامیان

ام  خیلی خوشحالم که فرصتی پیش آمده که بعد از مدتی طوالنی در جایی که درس خوانده

  درس پس بدهم. ، دکتری ام را

ام. از جلد ششم که فتوحات هست  تقسیم[بندی] نقد را به شکلی و محتوایی در نظر گرفته

  تر نیست. طرف بویه آن د که تخصصم از دوره آلهرچن، تا جلد هشتم که سلجوقیان است

هایش زیاد گرفته  غلط، ولی حاال که نوشته شده، هرچند که فقط دیکته ننوشته غلط ندارد
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ناشی از انتظار بیشتری است که از تاریخ ، شود کنم آنچه که دارد گفته می شود. فکر می می

زمانی تدوین تاریخ جامع بسیار اهمیت جامع داریم. انتظار برآورده نشده. به لحاظ موضوعی و 

، ای که وجود دارد مان را از چشم دیگران دیدیم. مناقشه مفهومی دارد برای ما که تا االن تاریخ

  زند. سرنوشت تاریخ جامع را رقم می

کنم ـ اگر بشود تاریخ جامع  ای که دارم عرض می نگاری به لحاظ فرمی ـ با تجربه دانشنامه

دفتر و کتاب است. ، المعارف دائره، آمد بین مدخل و در حال رفت، نیمرا [یک] کتاب بدا

ها. مثال از  خواهیم کتاب بنویسیم یا مجموعه کتاب ها مشخص نشده که می کدام از این هیچ

بندی  خانیان استفاده شده. با فقدان تعریف مشخص در باب مدخل آقای دکتر پاکتچی در ایلک

دهد چون این ایده مدت زمان زیادی را طی کرده و  ی نشان میکار مواجهیم. مقدمه دکتر سجاد

به لحاظ مالی و مدیریتی بسیار سخت بوده. حتی چاپ این ، تکه مثل یک پازل جمع شده تکه

گرفتن طرح ، بندی یکسان شد بهتر مدیریت کرد: ابواب کتاب بنابر سفارشی بوده. اما باز هم می

  ی و براساس آن هارمونی و یکدستی ایجاد کردن.از مولفین و تصویب در یک شورای پژوهش

المعارف یا نویسندگان سابق یا  اند از مولفان داخل دائره براساس مقتضیات مجبور بوده

گفتند این مدخل قرار است  فر می های موجود استفاده کنند. مثال اگر به آقای دکتر یوسفی مدخل

شد. وقایع که قابل جرح و تعدیل  تعدیل می قطعا جرح و، عنوان بخشی از تاریخ ایران بیاید به

المعارف یک  شود؛ بنابر مسئله و نیازی که خواننده دارد. دائره روایت متفاوتی ارائه می، نیستند

  منطق خوانندگی دارد و تاریخ جامع یک منطق دیگر. 

، ۲۰۰۸شد از تجربیات گذشته استفاده کرد. تاریخ اسالم کمبریج در  به لحاظ شکلی می

عنوان معیاری از  چاپ شده. به ۲۰۰۰رایش سوم دارد. تاریخ ایران ویرایش دومش بعد از وی

شد که به طور مثال چرا تاریخ ایران  باید در نظر گرفته می، مطالعات جهانی تاریخ ایران

اجتماعی به ـ  فرهنگیـ  هایش متفاوت است. کمبریج اسالم منطق جغرافیایی ویرایش، کمبریج

انداز متنوع به  از چشم، منابع غیرمحلی نوشته شده، ا رویکرد منابع غیرمتفاوتموضوع دارد. ب

هایی که در  بندی وجود آورده است. چرا از تقسیم کند و تغییر پارادایمیک به موضوع نگاه می

استفاده نشده است؟ قرار نیست ما از اول همه چیز را تجربه ، مطالعات تاریخ ایران انجام شده

ایم با توجه به مقتضیات واقعی یک الگوی بومی  آمده ن و خطا. یا اینکه [باید] میکنیم با آزمو

نیازمند یک طراحی بومی » عنوان یک مفهوم ایران به«کردیم. خود این موضوع  طراحی می
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ای تاریخ  است. ایران از دوره هخامنشی ذیل عنوان سلسله تعریف شده و ما با منطق سلسله

اش. انگار [این مفهوم ایران] با استفاده از  فهمیم آید چطور می تی اسالم میفهمیم. وق ایران را می

های زندگی روزمره  رود زیر الیه رود زیر زمین. می کوب و دیگر مورخان می های دکتر زرین داده

آید باال. دارد  و یا وقایع سیاسی. چیزی که در تمام متن بازتاب دارد. دوباره از دوره صفویه می

شود. به خاطر تحوالتی که وجود  ریخ ملی یا تاریخ وطن یا هویت جدیدی طراحی میواحد تا

انداز مدرن است. اولین مدخل یعنی مقاله آقای دکتر  دارد. تا دوره قاجاریه که اصال یک چشم

مفهوم و تعاریفش ـ اگر در ابتدا ، واژه، خالقی مطلق درمورد ایران ـ ایران چه سیری را طی کرده

، انداز درمورد ایران به وجود آمده آمد که این چشم بندی موضوعی می و در هر دوره وجود داشت

ای ـ که مبتنی بر تاریخ  بندی سلسله ای را در نظر گرفت که با دوره بندی شد تبویب آن موقع می

هاست ـ تا دولت ملی مدرن ایران (پهلوی) طراحی شود. [اما این کتاب] از این گفتمان  دولت

گوید ایران  می ۶شود. همانطور که دکتر سجادی در مقدمه ورود اسالم به ایران در ج  خارج می

نگاری  آن هم به وقایع، جلد به تاریخ سیاسی ۸یک پدیدار فرهنگی است. اما شاهدیم که 

توانیم بگوییم تاریخ دولت  شود و بعد عمال تاریخ امراست؛ حتی نمی صرف اختصاص داده می

برداشت ایرانی [از آن] چه ماهیتی داشت. به نظرم ، درک ایرانی، ایت ایرانیبه معنای نهاد که رو

آگاهانه و  شود نتوانیم یک انتظام پیش این اغتشاش مفهومی درمورد واژه ایران باعث می

شود چه اتفاقی در  شده در این موضوع داشته باشیم. خواهم گفت که این اتفاق باعث می تامل

  اید.سرنوشت این کتاب پدید بی

رود در جلدهای  متنی که در اصل می به لحاظ فرمی چند نکته هست: شیوه ارجاعات درون

شد  مولف هم رعایت نشده که میـ  بعدی؛ عدم تناسب در تدوین بخش؛ عدم تناسب در موضوع

کند ارجاع خورده  آدم نگاه می، اند. وقتی مخاطب دانشگاه است بهتر باشد. خیلی از مولفین گمنام

تحصیالتش چیست؟ کدام زمینه تخصصی را کار کرده؟ ، داوود. [ایشان] استاد کجاست لآقای آ

عنوان یک مدیریت برجسته  اش؟ ما هیچ شناختی از مولفین نداریم. آقای سجادی به رزومه

شود تا حدی نتوان کار  شود. بقیه شناسنامه مولف ندارند که باعث می نگاری شناخته می دانشنامه

عدم تناسب منابع و تحقیقات است. اغلب ، اساند. چیزی که به نظرم وجود داردرا به مخاطب شن

ها و پادشاهان بیشمار تحقیق  کنند. درمورد همه این سلسله مولفین اکثرا از منابع دارند استفاده می

به صورت عمیق و بسیار جزئی درحد یک ، شویم داریم. هرچه هم به دوره معاصر نزدیک می
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، درمورد یک واقعه، یک صفت، یک لقب، یک منصب، مورد یک دوره یک سفال در، سکه

آلمانی. ، انگلیسی، فرانسوی، عربی، های مختلف هست: ترکی ای به زبان شمار مقاالت حرفه بی

 ، اند درصد مولفان به منابع ارجاع داده ۹۵
ّ

  تا. ۳-۲اال

آنچه که درمورد استفاده از  این منافاتی ندارد [با، گویند تاکید کنید بر منابع همه مورخان می

مقاالت گفتم]. [مخصوصا] درمورد موضوعی که مبهم تاریخی است. چنان شفافیتی که تاریخ 

یا ، سوریه، عراق، در دوره میانه ندارد. اگر بروید ترکیه، ایران در دوره صفویه و قاجار دارد

ند که تمدن سامانی را ها هست ازبک، چون همه دنبال واحد ملی هستند، ازبکستان؛ تاجیکستان

اوال ، ها طور دیگر. این دوره میانه ترک، ها طور دیگر برند تا طبرستان و روی و اصفهان. آذری می

تاریخ تحوالت جغرافیایی است که پیشتر وحدت داشت ولی بعد دچار کثرت شد. مخصوصا به 

ت جغرافیایی شود اگر ما درمورد موضوعی مهم و تحوال لحاظ سیاسی. این ابهام باعث می

[اتکا کنیم]. این کثرت نتیجه ، های عقیدتی دارند فقط به منابعی که سوگیری، کنیم صحبت می

گرایی  خراسان، گرایی عراق خلیفه، ها گرایی بومی، سیاسی، ای های منطقه بندی جناح، عقاید متعدد

ابع سوگیرانه نوشته گیری منابع را نباید بهش اتکا کرد. این من ساالری [است] و این جناح دیوان

شدند. اتکای صرف به این منابع و انتقال آنها از منابع اصلی در درون نظام ارجاعات باعث  می

ها باشید. روایت منابع؛ این که کار تحقیقی نیست. به  ای از روایت شود بازگوکننده مجموعه می

ررسی منابع و روایات و معنای اینکه عقل مورخانه و رویکرد و روش مورخانه هم در سطح نقد و ب

انداز نظری مورخانه بر موضوع متحقق شود. چرا؟ چون تاریخ  هم در بررسی اعمال آن چشم

تفاوتش با تاریخ سنتی در این است. تاریخ سنتی نقل روایات گذشتگان و متقدمان بود در ، مدرن

بندی  دارد؛ صورت ای از تاریخ منابع متاخر و ارائه شواهد مختلف. اما تاریخ مدرن درک جامعه

ای از موضوع دارد. اگر نگوییم  درک جامعه، درک نهادی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی

اجتماعی. یعنی با یک پدیدار مواجهیم در جغرافیایی که آن طرفش چین و هند و ماوراءالنهر 

ای که در  معهاین طرفش شامات و آناتولی و مصر و حجاز. در این جغرافیا در طول زمان جا، است

اش طی کرده. [این نکته که] اگر به این شیوه  چه چیزهایی را در تجربه تاریخی، اینجا ساکن است

در همین ، شود. در کمبریج دیده نمی، دهنده کدام مکتب است نشان، شد در تاریخنگاری دیده می

درصورتی که  کند. شویم دارد درمورد جامعه و نهاد و دولت صحبت می کتاب باسورث متوجه می

با ، خوانیم های محلی دوره اول را که می بویه یا حکومت بخش صفاریان این مجموعه یا آل
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شویم که حتی در قلم مولف تاثیر گذاشته. در نگارش مولف در [بخش]  داستانی مواجه می

در بیان کند. این عدم تناسب  شود. بیان آنها فرق می ها دیده می این عدم توازن، بویه غزنویان و آل

واقعیت و سرنوشت کامال در تمام آثار مشخص است. با انواع مختلف بیان درمورد موضوعات 

این بحث را  ۱۹۷۰یا  ۱۹۶۸با اینکه باسورث در ، کامال علمی در مدخل غزنویان. و منابعش

از سال قبل  ۴۰عصر خودش [استفاده کرده. منابع]  دقیقا از منابع هم، نوشته و بعد بازنویسی کرده

توانم  اند تقریبا می حیات خودش؛ به نسبت به روز است. بعد منابعی که محققان ما استفاده کرده

هایش  منبع داریم. بعضی ۱۸۲۴است. منابع خارجی از  ۱۹۷۰بگویم که نود درصد منابع زیر 

تی و تک مقاال EIالبته مهم است. مثال یک نسخه خطی است احیا شده. اما بقیه منابع ایرانیکا و 

» لقب شیخ برای وی به کار رفته.«بوده. [مثال در جایی آمده:]  EI1بینیم ارجاعش به  است که می

دهیم برای این موضوع؟ درصورتی برای این به مدخل ارجاع  برای چه به مدخل ارجاع می

ی خواهند منتقل کنند. عمال منابع دهند که یک دستاوردی را از محقق یا تبیینی یا داوری را می می

ای  که استفاده شده هم عدم توازن دارد. در بعضی دفترها تقریبا [اگر یک منبع] نبود هم مسئله

شود که آقای دکتر  شود. مشخص می خانی منابع اکثرا روسی می کرد. در مدخل ایلک ایجاد نمی

چون تمرکز مولف روی ، شود بویه اکثرا آلمانی می پاکتچی تمرکزش روی روسی است. مدخل آل

ها  المعارف ـ به دائره EIای که استفاده شده ـ غیر از ایرانیکا و  ن آلمانی است. منابع خارجیزبا

  شود. این به نظر خیلی جای تعجب دارد. به نظرم ضعف کار است. ارجاع داده می

انداز  از نظر الگویی هم تناسب ندارد. کار باسورث کامال تحلیلی است. تطور یا چشم

آید و در زمینه  وضیح بدهد در این زمینه تاریخی چه چیزهایی پدید میمورخانه که بخواهد ت

توانیم ببینیم ولی در بقیه نه. در  کند را می کند یا تداوم پیدا می بعدی چه چیزهایی تغییر می

هرچه ، مدخلی که آقای دکتر ناجی برای سامانیان نوشتند هم همینجور. یا مدخل طاهریان

ندیدم. منطق انتخاب مولف این است که مولف در آن زمینه جستجو کردم چیزی از مولف 

متخصص باشد. تحقیق کرده باشد. درمورد طاهریان حداقل سه تا تالیف داریم که به شکل 

مدخل نداشته باشد و دیگری که ، ای نوشته شده. چرا باید کسی که این تالیف را دارد حرفه

  .در اثر دیده شود، ای در این زمینه ندارد تجربه

، توانیم یک بازآفرینی مفهومی از مفهوم ایران در دوره میانه داشته باشیم اینکه درواقع نمی

جزء پازل ایران را  شود اهمیت ندهیم به استفاده از تحقیقات. این تحقیقات جزء باعث می
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های آخر درمورد این  بخش، اندازهای مختلف. روی ادبیات اند از چشم طراحی کرده

گوید این سلسله چه سیاستی داشت. چه اوضاع اجتماعی  بخش سیاسی مینویسند. در  می

شود که ما درک روشنی از اینکه ایران چه بود و این جغرافیا چه  حاکم بود. این باعث می

بفهمیم. خوب ایرانی ، اش جنگ بود غیر از تحوالت سیاسی که همه، سرنوشتی را طی کرد

که اگر از  ایم. درحالی گوید چقدر فالکت داشته یخواهد تاریخ جامع بخواند م معاصر که می

یک ایده که ایران به قول نیولی حفظ شده ، شد انداز فرهنگی یا تاریخنگاری مدرن دیده می چشم

ترکی و ، توانستیم در زیر پوست ادبیات عرب آید را می و بعد از دوره صفوی دوباره باال می

اندازهای تبادالت  ر پاکتچی خیلی شفاف این چشماقتصادی ببینیم. آقای دکتـ  الگوهای سیاسی

  بیند ولی بقیه نه.  آقای دکتر ناجی می، بیند فرهنگی را می میان

این رویکرد روشی به موضوع است. چون ، مسئله دیگری که به نظرم وجود و اهمیت دارد

انیان برای تبیین موضوع همان موضع سنتی که چرا ساس، سال پیش است ۵۰-۴۰متکی به منابع 

ساالری برآمدند و این منطق تاریخنگاری ملی ـ که از  ایرانیان چگونه در درون دیوان، سقوط کردند

بینیم. این  شود ـ را می دوره قاجار آقاخان کرمانی و بعد در تاریخنگاری عصر پهلوی مدون می

روایت  ،کوب شود که روایت این کتاب هم هیچ دستاورد جدیدی نسبت به مرحوم زرین باعث می

اش هم  (که درواقع ویرایش بعدی ۱۹۷۰-۱۹۶۰روایت هاتسن و آن مولفین کمبریج در ، ملی

شود. اطالعات جدید به  ای زده نمی بینیم. حرف نو و تازه آمد) نداشته باشد. چیز متفاوتی نمی

 گرایی در درون همین انداز جستجوی ایران شد از چشم که می حالی شود. در خواننده ارائه نمی

افتد و اشتراک  ها ببینیم. جالب است که وقتی این اتفاق نمی سبک و سیاق حکومتی و سلسله

  های جدیدی در این روایت هستیم. ما شاهد نوعی رگه، آید مفهومی پدید نمی

سلغریان. در روایت تاریخ جامع ایران من  آل، شما اسم سلسله احمدایلیان شنیدید؟ انازین

پسر و ، پدر، داد ه در دوره فترت را نام ببرم. هرکس سلسله تشکیل میتوانم سلسله مویدی هم می

رسید. سلطه یک خانواده  می ۷۰- ۶۰عمر سلسله به ، رسید شد سلسله و اگر می نوه حداکثر می

با زد و بندهای محلی و تنظیم خراج و اینها توانسته بودند یک منطقه ، بود که با زور شخصی

را بگیرند. خیلی برام جالب بود [رویکرد] آقای اسماعیل کوچک در حد فاصل دو تا شهر 

خواهد  منافات دارد. تاریخ جامع می، با رویکرد تاریخ جامع که دکتر سجادی دارند، شمس

های محلی غرب ایران مواجهیم. چون  سازی یا سلسله ولی ما با نوعی کردی، تاریخ ملی بگوید
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تشدید ، کنیم بگوییم این رّوادیان غیرعلمی سعی میهای  با روش، مجبوریم اینها را ایرانی کنیم

َرَودیان بوده. ایران را هم مجبوریم ببریم سمت آناتولی. این از قدیم از دوره هخامنشیان ، نداشته

مال ما بود. از دوره سلجوقیان هم. ابهام مفهومی درمورد ایران و فقدان رویکرد و راهبر 

[وقتی با] کثرت تاریخی و وقایع در دوره میانه مواجه  ،شناسی برای بازآفرینی این مفهوم روش

اگر ، های محلی را [بیاورند] دانم چه ضرورتی داشته این سلسله افتد. نمی این اتفاق می، باشیم

گرایی در این  انباشت ایران، های محلی مرکز ایران تا آذربایجان و مازندران بگوییم سلسله

اما هرچه به سمت غرب ، گرایی زیاد است های ایران همشهود است. زبان پهلوی و دیگر نشان

توان  تاریخ عراق عرب. هیچ ایرادی ندارد. پس می، شویم آییم وارد تاریخ خالفت می می

سازی هم داشته باشیم. ربط اینها به تاریخ جامع چیست.  آذری، سازی خراسانی، سازی کرمانی

  ی دچار اغتشاش مفهومی است.بند در تاریخ سلجوقیان نگاه کنیم این منطق تقسیم

آقای ، کنیم. از بخش ورود اسالم به ایران تا دوره سلجوقیان درمورد موضوع هم صحبت می

ها عنایت
ّ
اش  اش کردم با کمبریج. بخشی ها پیش از اسالم که مقایسه نژاد. ایران و عرب فاتح لل

د این مدخل [است] اش خو بخشی، مدخل حیره است که آقای آذرتاش آذرنوش در دبا [نوشته]

فرهنگی  که خیلی خوب نوشته شده. فقط به یک تحقیق نورانی ارجاع داشت درمورد روابط بین

حیره و عربستان به لحاظ اقتصادی. هیچ تحقیق دیگری دیده نشده. جالب است داستان این 

دوره روابط که در منابع کامال به شکل داستان و افسانه است. برای چی؟ برای اینکه در این 

شود و هیچ  رود قرن دوم دوباره مدون می سازی. می ها را نداریم؛ به معنی مکتوب تدوین روایت

گوید ما خیلی نقد منابع داریم. حداقل  شود می ای که نوشته می ای [ندارد]. در مقدمه استفاده

، یحبش، قبطی، بیزانسی، منابع سریانی، جلد کتاب درمورد منابع غیراسالمی نوشته شده ۲۰

  یمنی که برای حل این مسئله است.

اش  هایی که همه نگاری دانر همه اینجا در کمبریج[اند]. به غیر از تک، رابینسون، کندی

نامه پیامبر و ، دهد. در همین فروریختن کاخ کسری ترجمه است. در نتیجه چیزی به دست نمی

فاصله ، نی عقل مورخگوید. چون درک مورخانه از موضوع یع ای می خسرو پرویز چند صفحه

وجود ندارد. همه ، اش کند رسد و واقعیتی که بخواهد بازسازی هایی که بهش می بین روایت

دانیم با این  حداقل می، شود. برای اینکه یک تاریخ علمی نوشته شود ها رئالیستیک می افسانه

تر به شکل انتقادی  مکه به منابع متقد، شناسی ساده کار مورخانه ها چه کنیم. آن منطق روش روایت
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هم اینجا رعایت نشده. اغتشاش مفهومی باعث شده ما ، نگاه کنیم و به منابع متاخرتر عجالتی

مستقل دقیقا یعنی چی؟  مستقل. نیمه های مستقل و نیمه چیزی دشته باشیم به نام عصر دولت

هااند. عبد لیفهدانیم؟ اینها امیر خ پذیر است؟ طاهریان را مستقل می مستقل یعنی چی؟ امکان
ّ
 لل

  اند؟ دهیم اگر که اینها مستقل ایرانی جنگد؛ این را چطوری توضیح می طاهر در مصر دارد می

شود روایت ما نتواند حرف نویی بزند. درمورد سقوط  این اغتشاش مفهومی باعث می

و  یک پارادایم مذهبی، ۱۹۲۴دهد: کتاب آرنانت  ساسانیان که به همان روایت سنتی ارجاع می

 ۱۹۸۰شده در مطالعات ساسانی جدید.  مذهبی کامال منقرضـ  تحت تاثیر پارادایم مارکسیستی

  شناسی باستان متاخر و خیلی قابل دسترسی است. ساسانی به معنای شرق، به بعد

دانم چرا طاهریان را نوشته. شاید بهترین مدخل این مجموعه صفاریان  آقای کیوانی نمی

منظمی دارد. آقای ناجی سامانیان را نوشته. من لذت بردم. متخصص آقای پزشک بود. اسلوب 

های موجود هم  براساس واقعیت، امر است و این تناسب آنجا وجود دارد. اینهایی هم که گفتیم

  ای نبود. قابل برآورده شدن بود. چیز آرمانی

  فر دکتر شهرام یوسفی

مجلداتش زیاد ، ستدرخصوص تاریخ جامع یک مشکلش این است که قیمتش گران ا

شود. دو جلدش که مربوط به  درست فهم نمی، اش خوانده نشود است و تا وقتی که همه

  مطالعه کردم.، های میانه است سده

رود. اشاره کردند  طبیعی است که انتظارات خیلی باال می، در بحث تاریخ جامع ایران

ه شود. تیم مفصلی در نظر آخرین کتابی است که سعی کرده درمورد همه تاریخ ایران نوشت

گرفته شده. سعی شده از توان نویسندگی محققان کشور استفاده شود. کار مهمی است و 

های گفتار من به این است که دو جلد  درموردش باید صریح و جدی صحبت کرد. محدودیت

هفتم و هشتم. این نکات کلی در دو حوزه روش و شیوه کار هست. نکات ، ام را بررسی کرده

  بعدی درمورد محتواست.

نکته اول این است که تاریخ جامع یعنی چه؟ منظور این کتاب از تاریخ جامع یعنی همه 

گیرد یا همه موضوعات را. به نظرم به معنای اول نزدیک است. تاریخ جامع  ها را دربرمی دوره

  یعنی همه ادوار تاریخ ایران.
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نقد چنین کتابی باید بپرسیم آیا این کتاب  نکته بعدی یک سوال است. برای هرگونه ارزیابی و

تحولی در زمینه روش و بینش تاریخنگاری در ایران هست یا خیر. آیا سخن پایانی امروزیان در باب 

تاریخ ایران در کتاب منعکس شده یا خیر. یکی از مبانی ارزیابی این اثر است. سوال به طور 

ه در این کتاب معطوف است. این کتاب چقدر آمد مشخص به روش نگارش تاریخ و محتوای فراهم

  های تخصصی دانش تاریخ نزدیک است. شاهد غلبه کدام رویکرد هستیم؟ به حوزه

داشت تا نسبت این نگاشته با سقف کنونی دانش تاریخ  ای که باید وجود می اولین نشانه

گاهانه مولفین از موقعیت بحث، [مشخص شود] [است] که شان در زمانه کنونی  یک نگاشت آ

رغبتی به این وجود نداشت که ، کنیم. در این دو جلد عموما تحت عنوان پیشینه ازش یاد می

این ، شان بیان شود. تعبیر من موقعیت هر بحث در نسبت با وضعیت مطالعاتی و پژوهشی

است که آیا این بخش آخرین دستاوردهای کشوری یا جهانی را برخوردار هست یا خیر. باید در 

های پیشین چگونه است. این را  آمد. مثال بحث سلجوقیان ارتباطش با نگاشته تاب میاین ک

  ها در ذهن و عرصه مطالعه خوانندگان است. بینیم. نوعی رها شدن این نگاشته عنوان نقص می به

این نوشته ، اند بحث تاریخ اسماعیلیان در ایران در روزگار سالجقه که آقای فرهاد دفتری نوشته

با همه آثاری که درباره سلجوقیان [است] چه هست. احساسم این بود که این اصال برای  در ربط

تاریخ جامع نوشته نشده. یک اشاراتی است البته جامع و خوب درمورد دعوت اسماعیلیه در 

شناسی  که من انتظارم این بود که این بخش باید یک پله از مطالعات اسماعیلیه ایران. درحالی

  باشد؛ نه تنها نیست بلکه در حین مطالعه عنوان جامع هم زیبنده آن نیست. موجود فراتر

نویسنده اگر برای بخش  ۸۰شناسی مهم داریم.  یک بحث روش، درخصوص این کتاب

نویسی داریم. بحث مفاهیم مد نظرم هست. کافی  پاره تاریخ ۸۰متاسفانه ، اسالمی وجود دارد

را  conceptتوان تطور یک  این کتاب به هیچ وجه نمی است در عنوان مرور کنیم تا بدانیم در

مثل وزیر. اغتشاش مفهومی است. در یک کتاب پیوسته که ، مثل امیر، مالحظه کرد مثل سلطان

، سازی شود. در یک بخش بگوییم دولت سلجوقیان باید مفاهیم یکسان، ویراستار دارد

رفته حتی در درون بخش سلجوقیان  کار سپاه. در مفاهیم سیاسی به، ارتش، بویه حکومت آل

[باید] یک پایه ، کنند سازی نشده. برای چنین کاری که شبکه محققین کار می مفاهیم یکسان

اولیه مباحث روشی و مفاهیم در اذهان تعریف واحد داشته باشد یا در ابتدا توضیح داده شود. 

ر بین اینها دچار وقفه شده. شوند. روند و استمرار جامعه ایران د بین فصول مفاهیم متوقف می
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توان ازجامعه  تنها نمی رسید که نه اجتماعی هم همینطور است. به نظر میـ  در بخش اقتصادی

ای در ابتدا  شده ایران یک منطق پیشرفت یا انحطاط بیرون آورد ـ چون رویکرد و دیدگاه تعریف

ایران در حال طی یک  رسد آشفته هم هست. جامعه در خود این وضعیت نداریم ـ به نظر می

شود  سیر منظمی است یا در نگاه مولفان دچار فراز و فرودهای بیش از حد واقعی شده. نمی

بندی به سلیقه و  نگاه به هر دوره تاریخی متنوع باشد. این فقدان استانداردسازی است. فصل

است گرایش نویسنده واگذار شده. کمی ساختارهای سیاسی پررنگ شده. مطالب نایکدست 

بایست باشد و نیست. متن ساختار دارد یا خیر؟ از  گردد به طرح و الگوی اولیه که می که برمی

دست نخواهد  بندی یک دهی به مطالب و بخش وزن، چینش، پیش طراحی شده؟ اگر نباشد

دست نبودن ساختار داخلی و عناوین روبرو هستیم. درخصوص روش کار آیا تا آن  بود. با یک

ستاندارد بوده که بتوانیم بپرسیم روش انتخاب مولفان چه بوده؟ چرا این بخش را حد سنجش و ا

اند. یکی  های دیگری انتخاب شده اند؟ یا بنابر مالک فالنی نوشته؟ آیا این افراد بهترین افراد بوده

 المعارف بشود که در اینجا آمد. اصال قرار بود مدخل دائره، هایی که من در اینجا نوشتم از بخش

 من هم وارد است. شما در چارچوب یک ، گیرم طبیعی است که ایراداتی که می
ِ

به همان بخش

نویسید که باید نویسنده قبل و بعد را بشناسی. یک وقت مدخل  کتابی به نام تاریخ جامع می

شناسی ندارد. من  المعارف پیشینه کامال بحث متفاوت است. مدخل دائره، المعارفی است دائره

  تم این اتفاق قرار است بیفتد.دانس نمی

نکته آخر از این بحث عبارت است از اینکه این کتاب جامع نمایندگی کدام بخش و 

نویسی  مکتب یا جریان تاریخ شبه، های دانش تاریخی ما را به عهده دارد. داریم از مکتب جریان

کسفورد. مشخصات روشی، کنیم. مکتب کمبریج صحبت می تئوریک ـ  بینشی یا متدولوژی، آ

شود. در  ارزیابی خیلی دشوار می، ای وجود نداشته باشد خودش را دارد. اگر چنین خصیصه

زنند. اگر از کتابی صحبت  ها و رویکردها دست به گزینش می معموال جریان، تاریخنگاری

پشتوانه عظیم دانشی و تئوریک برای ورود به حوزه ، کنیم که نگاهش به تاریخ سیاسی است می

توان پژوهشی و ، سیاسی دارد. اگر گرایش به تاریخ اقتصادی دارد مطالعات پیشینی تاریخ

عنوان نماینده فالن  پذیریم که فالن مکتب به اش در حوزه تاریخ اقتصادی است و ما می دانشی

ها یا  جریان است. من نتوانستم تشخیص دهم که تاریخ جامع ایران کدام بخش در جریان

  کند. ظاهرا مد نظر نبوده اصال. ایران را نمایندگی میمکتب تاریخنگاری در 
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دهم از بخش سلجوقیان که اندکی در آن زمینه مطالعه  به طور خاص یک بررسی انجام می

است. در صورتی که بهتر است بگوییم تاریخ وقایع » ایران در عصر سلجوقیان«ام. عنوان  کرده

، های سیاسی اندیشه، نیست. ساختارها سیاسی دوره سلجوقیان. تاریخ سیاسی سلجوقیان هم

مباحث حوزه دانش ، شناسی سیاسی مباحث جامعه، نیروهای سیاسی، مناسبات سیاسی

، صفحه است ۱۵۷های سیاسی و امر سلطه و غیره نیست.  سیاسی امر و حکمرانی و سازمان

که  پردازد. درصورتی صفحه به اوضاع این زمان می ۳۶اش وقایع سیاسی است.  صفحه ۱۲۱

رود وضعیت ایران و حدود و ثغورش ایران در دوره حکمرانی سلجوقیان آشکار کند.  انتظار می

گردد که [نویسنده]  نکات مفهومی و نظری در متن وجود دارد. بخشی به این برمی

غیرمتخصص و متن ترجمه شده از ترکی استانبولی است. اسامی احمد معوضی تبدیل شده به 

  خواهد. ستاری میاحمد منزوی؛ که ویرا

کند.  یک جاهایی نکاتی شاذ مطرح می، که از تاریخ جامع پذیرفته نیست، نویسنده در متن

آورد. این  کند که از اراضی امیری صحبت به میان می بحثی درمورد اراضی مطرح می ۶۷۲ص 

اراضی امیری ممکن است سهو ترجمه باشد. ولی من با چنین اصطالحی برخورد نکرده بودم. 

های دولتی و کسانی که بر روی آن کار  در دوره سلجوقیان بزرگ زمین«آمده:  ۶۶۹ر صفحه د

، شود خاصه این کامال مغشوش است. اموال سلطان می» جزء اموال سلطان بودند.، اند کرده می

کردند وابسته به زمین و زرخرید  های دولتی جدا است. آیا کسانی که روی زمین کار می زمین

  اقتصادی از مسائل این دوره [الزم] است. بودند. فهم

تمام ، شد مرد یا عوض می درصورتی که فرمانروا می«کند به اقطاعات:  مثال در جایی اشاره می

شد. ... اقطاع  گردید و برات جدید به نام فرمانروای جدید صادر می های اقطاعات تجدید می برات

  گیرد؟ ی تنظیم شده که سلطان دارد اقطاع میآیا جمله طور» نامیدند. سلطان را اقطاع خاص می

دهد ـ شاید هم مشکل ترجمه باشد ـ از صنایع و  بحثی که درمورد اصناف انجام می

صنعت ، وری داریم کند. این دو مفهوم ناسازگار هستند. ما تولید پیشه وران صحبت می پیشه

  نهایتا تولید کارگاهی داریم. ، توانستیم داشته باشیم نمی

کند. در این دو صفحه انتظار این است  اوج جایی است که تحلیل می ۶۷۴-۶۷۳ صفحات

شخص وقتی که درمورد مسائل پیچیده صحبت ، که چه از نظر آموزشی و چه از نظر روش کار

کنم. این  ارجاع بدهد. یا بگوید این نظر من است یا بگوید که دارم از کسی نقل می، کند می
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که برخی از این مطالب  حالی از یک مأخذ برداشته و ذکر کرده؛ در، العاده مهم را مسائل فوق

نخستین بیمارستان در جهان بیمارستان دوره سلجوقیان در زمان صدارت «العاده مهم است:  فوق

  خوب ارجاع ندارد. بنابر این مجبورم رهایش کنم.» نظام الملک در نیشابور تاسیس شد.

  له وجود دارد.جای مناقشه در مقا ۶۵۵- ۶۴۳در صفحات 

ساز  آنچه که درمورد سلجوقیان در این کتاب انتظار داشتیم از این دوره طوالنی و سرنوشت

آیا یک دوره مهم است یا خیر. اگر مهم ، [این بود] که بشود فهمید دوره سلجوقیان، جامعه ایران

تا تحوالت و ترقیات را در متن جامعه نشان دهد. با نشان دادن رخدادهای عمد، است

  شود نشان داد که این دوره مهم بوده است یا خیر. نظامی نمیـ  سیاسی

  مذهب دکتر محسن جعفری

امیدوارم این جلسات در پیشبرد کار خودمان و نویسندگان این مجموعه کمک کند. در جلسه 

توان در حضور نویسنده برخی  اند و نمی جلد اول بوده ۵پیش دو نفر از نویسندگان و ویراستاران 

از یک طرف دستمان بازتر است ، انتقادها را گفت. من و دکتر صیامیان جزء نویسندگان نیستیم

  طرف نباشد. نسبت به ایراد گرفتن و به مشکالت کار آشنا نیستیم. شاید بی

اند. تاریخ  شده برخی شناخته، شان هست المعارف اسامی نویسندگانی که در بوروشور دائره

کنم که تخصصی درموردش ندارم.  ی اولیه اسالمی را صحبت نمیها سده، پس از اسالم است

  تاریخ مغوالن و تیموریان. ۱۰و  ۹ج 

[مثال] کمبریج نگاه دیگری دارد و تقریبا نگاهی به تمام ، خواهد مرجع شود کتابی که می

یس، تاریخ ایران دارد د. ستودنی است. با روضه الصفا فرق دارد که یک نفر از آدم تا خاتم را بنو

المعارف یا تاریخ جامع اگر بخواهد موفق باشد باید افراد و منابع موثق داشته باشد و  دائره

های سرسبد تاریخ و  ای از هر دو تاست. تقریبا تمام گل المعارف بزرگ اسالمی مجموعه دائره

مرجع کتابخانه و منابع خوبی دارد. یکی از دالیلی که این کتاب را ، فرهنگ ایران را گرد آورده

، یکدست باشد، استاندارد بودنش است. مناسب بودن حجمش. نثر روانی داشته باشد، کند می

ها اگر  از اصطالحات یکسان استفاده کند. از دیگر مشخصات این سنخ کتاب، فهم باشد همه

راحتی بشود در آنها چیزی را پیدا کرد.  االستفاده بودنش است. به سهل، بخواهند مرجع شوند

االستفاده  سهل، ر باشد چیزی را ارجاع بدهیم و بعد پاورقی را در جلد دیگر پیدا کنیماگر قرا
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صفحه  ۲۰۰صفحه از یک بخش مهم در یک جلد دیگر است.  ۴۵، ۹و  ۸نیست. در جلد 

  ها در جلد دیگر است. صفحه و همه پاورقی ۴۵، ایلخانان در یک جلد

و  ۹ترین بخش جلد  شتند. خب این مفصلزاده نو چنگیزیان و ایلخانان را آقای هاشم رجب

ای از یک عبارت بریده  گویی کلی است. عینا تکه است. این بخش به گمان من یک داستان ۱۰

زاده سالهاست در ژاپن است و باید با فرهنگ شرق از  شود از رشیدالدین یا جوینی. دکتر رجب می

د که مثال بالش یعنی یک کیسه زر. [یعنی] زن کند و زیرنویس می ما بیشتر آشنا باشد. پرانتز باز می

  نداند که بالش چیست که یک شمش دولت ایلخانان است. االن [هم] در ژاپن رایج است.

دو بخش اول چنگیزیان و ایلخانان داستان جذابی نیست؛ مخصوصا برای دانشجو. درمورد این 

گوید به قول  ک جایی میسال پیش عباس اقبال گفته. حتی در ی ۷۰اشاراتی آمده که ، دو بخش

سال منابع اقبال را نداریم؟ حتی یک جایی متن چانگ چون را که  ۷۰عباس اقبال. یعنی بعد از 

اند. در این دو بخش اصال قانع نشدم. نویسنده  از کتاب بارتولد نقل کرده، اند خودشان ترجمه کرده

  الدین. است به نقل از رشید کسی نیست که بشود این خطاها را از او پذیرفت. سیرت چنگیز خان

آید. یک کتاب علمی نباید چنین  خورده بوی نژادپرستی ازش می برخی اصطالحات یک

و «سال به وجود آمد.  ۴۰۰گوید یک نژاد در طول  باشد؛ اگرچه باید بوی ملی بدهد. جایی می

ام متمدن آن به عموم آثار تمدن اقو، چون وارث قوم متمدن آریایی نژادی مانند تخارها بودند

  انگار بقیه جایی نبودند.». عصر معرفت یافتند

افتاد. اطالعات نوی حداقل سی  اتفاقی نمی، شد اگر این کتاب سی سال پیش هم نوشته می

سال گذشته در آن نیست. درمورد مغول تا عباس اقبال عینا از جامع التواریخ رشیدی کپی شده. 

چند نکته اصلی درش نبود. ، های ایرانی دودمان ،های مغول نشانده های متقارن دست سلسله

سال است این  ۱۵سال اخیر. آخرین ایلخان غازان دوم است نه انوشیروان.  ۲۰کشفیات 

نقل قول مربوط به کشتار ، نامی از آن نیست. هنوز درمورد حمله مغوالن به ایران، مشخص شده

قط نقل قول است نه استدالل. از چیزی به آن اضافه نشده. در این بخش ف، مغوالن در اترار

شود. از این اتفاق  سطر گفته می ۸- ۷های مغوالن هم چیزی گفته نشده است. در عرض  خرابی

ویراستاری کلی و ، سال اول یورش مغوالن انتظار بیشتری داریم. در دوره سلجوقیان ۴۰- ۳۰

همه اسامی اروپایی یک  ای نیست اصال. [باید] نامه کنم آیین خواهد. فکر می نامه می یک آیین

مقدونیه را مسدونیا ، گوییم شان یکسان باشد. نیسه را نیقیه می جور تلفظ شود یا ارجاع

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


ی«گزارشی از جلسات نقد و بررسی مجموعۀ    ۱۱۵  »  خ جامع ایرانتار

ییم. انگلیسی خوانده. پس نیقیه را هم نیسیا بخواند. نمی می شود که در یک صفحه از دو  گو

  شیوه استفاده کرد.

تاریخ ، چوپانیان، مظفریان، ناینجوئیا، آل کرت، ایلخانان، در عنوان سلسله: چنگیزیان

همه ، کنیم کرت را حذف می کنیم. اگر آل چرا یکسان نشده؟ در آخر به نمایه نگاه می، تیموریان

  باید حذف شوند.

مثال هر شهری که کنار ، های جغرافیایی در برخی جاها این ناهماهنگی با بعضی نام

در انطاکیه. این که بندر نیست. حساسیت بن، گوییم بندر ای [باشد] که به دریا برسد می رودخانه

  جغرافیایی هم نداشته.

اند.  نفر این بخش اسالمی را نوشته ۸۰های غربی را یک گروه اندکی نوشتند. حدود  تاریخ

  آید اما ویراستاری برای همین الزم است. ها پیش می این ناهماهنگی

به دانش ضعیف  تعریف مفاهیم آیا، سپاه، آشفتگی تعریف مفاعیم سلطان :سوال

 مفاهیم نویسندگان به طور اخص و دانش
ِ

از ، پژوهان تاریخ در ایران به طور اعم از دانش تاریخ

دانش سیاست و اندیشه سیاسی و خصوصا درک مقطعی و نه جامع نویسندگان از خود تاریخ 

ر اندیشه گردد که اساتید و دانشجویان تاریخ د گردد؟ درحقیقت سوال به این برمی ایران بازنمی

اند. بخش دیگری از نقدها این است که تاریخ قاجار را کسی مثل  فلسفه ضعیف، سیاسی

طباطبایی نوشته که اساسا کارش تاریخ نیست و فیلسوف اندیشه سیاسی است. این مشکل 

  گردد؟ دقیقا به چه برمی

ای از  وعهکنیم. بلکه منظور مسلح بودن به مجم ما اصال کسی را متهم نمی فر: دکتر یوسفی

کند. الزم نیست  پذیر می ها را امکان های ذهنی است که نگاه روشمند به پدیده ها و مولفه دانش

فلسفی و ، اجتماعی، نویسد فیلسوف سیاسی باشد یا کوهی از مفاهیم سیاسی کسی که تاریخ می

روشمند  شناسی را در ذهن داشته باشد. منظور این هست که نگاهش به تاریخ سیستماتیک و روان

امر سیاسی را که دارد تاریخی ، کند باشد. یعنی بداند که هنگامی که دارد یک پدیده را بررسی می

روش دارد. دوستان در این تاریخ جامع کلمه شاه را با سلطان جابجا ، قاعده دارد، کند بررسی می

اژه و مفهوم ای نیست. یک و کنند. به کار بردن روش تحقیق در مفاهیم سیاسی کار پیچیده می

شویم. اشاره کردند  موضوع را درست متوجه می، جامع در تاریخ دارد. اگر با این رویکرد نگاه کنیم

کند. یک مناسبات  خود مفهوم استقالل به کار بردنش در یک متن سیاسی به کل تولید بدفهمی می
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. وقتی از فعالیت کنیم [خاص] سیاسی در یک متن [مبتنی بر] ذهن و زبان فعاالن روزگار باز می

در معنای صنعت ، مفهوم صنعت در معنای صانع درست است، کنیم وران صحبت می پیشه

factory وری یک فورماسیون دیگر است.  پیشه، اشتباه است. صنعت یک فورماسیون دیگر است

 وران است مطرح نبوده. در معنای اینجا صنع به معنای آفرینندگی که یک معنای فتوتی برای پیشه

تولید کاال به کار برده که معلوم است مناسبات اقتصادی آن قرن را متوجه نشده. مفهوم کاال در 

گیرد.  داری و نفوذ سرمایه در مناسبات تولید شکل می داری و مناسبات سرمایه قرن جدید و سرمایه

خواهیم بررسی کنیم یادمان باشد  وارگی و خیلی چیزهای دیگر. هر موضوعی را می و شی

ها در مطالعات تاریخی است.  دقت در کاربست روش، مندی و روش در مطالعات تاریخی اعدهق

ریزد.  ذهن من به هم می، با مفهوم سیاسی در یک دوره که سهوا برای دوره دیگر به کار برده شده

  آید آیا این تکامل در یک نهاد یا مفهوم است یا بدفهمی. سوال پیش می

گویم برای اینکه قضیه شخصی نشود. تاریخ علم تاریخ تقریبا ای ب من یک نکته صیامیان:

ای که طی کرده که  حداقل یک سوم تاریخ تکوین تاریخنگاری مدرن و تجربه، ساله است ۱۵۰

بیشتر نظام ، های مختلفی آمد آغاز این فضا باشد. دانش تاریخ هم با کارویژه ۱۷۵۰درواقع 

ای. این  ای داریم و محققان خیلی حرفه ن برجستهآموزشی است. همه ما در این سیستم استادا

، [بلکه] نظام آموزشی که موضوعات، دهند سیستم آموزشی نه به معنای کسانی که آموزش می

و نه ضرورتا علم تاریخ به معنای ، ها را مد نظر دارد برای کارویژه دیگری بود روش، رویکردها

ینکه] همگرایی با تحوالت این علم در فضای این یک ویژگی. دوم [ا، رویکرد تاریخی به موضوع

سال اخیر ببینیم: چند استاد  ۲۰شود. تبادالت علمی در  اش هم باعث پیشرفت می جهانی

برجسته داشتیم که رفتند و آمدند و دانشجویانی که رفتند فرصت مطالعاتی و آمدند؟ بنابراین 

و رویکرد و اشتراک نظری نسبت به رود. درمورد تاریخ جامع باید وحدت روش  خیلی انتظار نمی

  کنند. داشتند. اسالم کمبریج خیلی متفاوت است. نویسندگانش متفاوت نگاه می موضوع می

  آیا باور دارید که تاریخ جامع ایران سند هویت ملی ایرانی است؟ سوال:

اگر بگوید این حرف را غریب ، طبیعتا کسی که منتشر کرده و با این حجم مذهب: جعفری

المعارف بزرگ اسالمی و این هم زیرمجموعه آن است. اگر  گوییم دائره ت. همانطور که مینیس

محققانش چطور تربیت ، منابع چطور بوجود آمده، المعارف چرا به وجود آمده بدانیم دائره

المعارف وقتی نوشته  شود و دائره این تقریبا کمرنگ می، شان بودند چه کسانی معلمان، شدند
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اند با فاصله هزار سال تاریخی و چند هزار  هایی نوشته نی هستند که مدخلکسا، شود می

کیلومتر جغرافیایی. [مثال] مولفی پیدا نشده که تاریخ اشبیلیه را بنویسد. دائره االمعارف بزرگ 

وقتی در لیدن به وجود آمد اسمش را گذاشت  EIاسالمی اسمش هم بزرگ است. 

مش را سسالم توانست مدخل تهیه کند که هیچ. ولی وقتی االمعارف اسالم. هرکسی از ا دائره

مجبوری هر چیزی در اسالم را مدخل کنی. معلوم ، المعارف بزرگ اسالمی گذاری دائره می

اویغوری یا هندی. مجبوریم پناه ببریم ، عثمانی، شبه قاره، توانی نویسنده پیدا کنی است که نمی

  کنند. به کسانی که برای ما کار می

توان فهمید که نویسندگان هر بخش کیست تا بعدا بتوانیم ربط  یدن فهرست نمیاز د

المعارف اسم بزرگی را انتخاب کرد. تاریخ جامع هم  رسد دائره موضوعی پیدا کنیم. به نظر می

همینطور. اصال الزم نیست ساختاری و روشی بهش نگاه کنیم و سخت بگیریم. سواد فارسی 

  کنم خیلی سرسری است. سازی در تیترها نشده. فکر می کدستکافی است. ویراستاری و ی

شود گفت نه به  ها می های اساسی و محدودیت : با توجه به این جلسه و این ضعفسوال

  خورد و نه عامه مردم که بخشی از رسالت تاریخ جامع [بوده است]. درد پژوهشگران جدی می

از ، ای نوشته شده باالست؛ چون در زمانه من ابتدا هم گفتم سطح توقع از این اثر فر: یوسفی

کنیم در دو بحث است:  رسد. نکاتی که ما مطرح می کسانی استفاده شده که با شکوه به نظر می

المعارف بزرگ  ای که وجود دارد این است که توسط دائره یک بحث خودارجاعی است. نکته

معارف تبدیل خواهد شد. این بحث ال اسالمی نوشته شده. بدون تردید به یکی از ارجاعات دائره

العاده مهم است. نکته دوم بدون تردید نویسندگان از یک سطح متوسط از  خود ارجاعی فوق

استانداردها برخوردارند. تمام بحث این است که اگر الگو و روش و طراحی مبنایی وجود 

ه دهد. ضعف در ها را در حد قابل قبولی ارائ توانست این نوشته یک ساختاری می، داشت می

تشکیالت سازماندهی و مدیریت کار هست. اما بدون تردید مطالب این برای خوانندگان 

ها با اطالعات قدیمی بهتر است اما در حوزه دانش تاریخی و  عمومی بالاشکال است. از کتاب

 قریب دامن ما را خواهد گرفت. این کتاب معموال دیسیپلین تاریخی اشکاالتی وجود دارد که عن

ها جذاب  به مهمانان خارجی. خرید این کتاب برای کتابخانه، شود به رجال هدیه داده می

گیرد. اشکاالت در سطح عموم نیست. در  عنوان مبنا قرار می المعارف به است. در خود دائره

  سطح تخصصی است. توی آن زمینه باید مراقبت انجام شود.
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اردیبهشت  ۱۹، ا برافتادن قاجارانت انیاز برآمدن صفو  رانیا خیتار  :نشست سوم

یه سعیدی و دکتر گودرز رشتیانی، با حضور دکتر منصوره اتحادیه، ۱۳۹۵   خانم حور

  دکتر گودرز رشتیانی

کوب در جلسه اول گفتند نوشتن تاریخ عمومی یا تاریخ جامع برای ایران  همانطور که دکتر زرین

کوب مطرح شد و پیرنیا و اقبال  حسین زریناقبال و عبدال، زاده طرحی بود که با سید حسن تقی

کنم این  کوب یک دوره تاریخ ایران نوشت. مقایسه می هایی را نوشتند. دکتر زرین قسمت

سال  ۴۰چقدر در ». روزگاران«و » تاریخ مردم ایران«، کوب جلدی را با آثار زرین ۲۰مجموعه 

، این کتاب و چقدر روایت منسجمپیش تاریخنگاری نسبت به االن ما پیشرو بود در مقایسه با 

کادمیک با روح ایرانی در روزگاران دیده می شود که در وسعت علم تاریخنگاری افزوده  دقیق و آ

  شود. شده که در تاریخ جامع دیده نمی

من اولین بار است  ».comprehensive history of Iran«خواندم  من پشت جلد را می

گلیسی اصطالح درستی نیست. درست است که شنوم. از نظر ان این اصطالح را می

comprehensive رساند. بهتر بود از  دهد. اما معنای جامع فارسی را نمی معنی جامع می

total history کردند. برای کشوری مثل ایران نوشتن تاریخ کامل و عمومی مهم است.  استفاده می

انجام رسانده است. باید زودتر از این کوب [این مهم را] به بهترین نحو ممکن به  روزگاران زرین

شد. ما هم مثل همه کشورهایی که دارای تاریخ طوالنی هستند و تاریخ عمومی زیاد  انجام می

به بعد هم نوشتند ـ ما با تاخیر زیاد نوشتیم. در شرایطی که  ۱۹هند ـ [آنها] از قرن ، عثمانی، نوشتند

ت. باید این آخرین نمونه تاریخ عمومی اس، رویم ما داریم به سمت تخصصی شدن تاریخ می

کنیم که اولین و به نظرم آخرین نمونه از تاریخنگاری  ای زندگی می خوشحال باشیم که در دوره

   شود. دلیلش هم تخصصی شدن بیش از اندازه علم تاریخ است. عمومی و جامع نوشته می

زینه هنگفت. عرایضم در دو قسمت است: شکلی و ساختاری. چاپ نفیس دارد و ه

بدون اینکه جلد با ، های مختلف تقسیم شده جلد به دوره ۲۰ایرادهای اساسی شکلی دارد. 

اش در جلد بعدی  شود و ادامه بندی منطقی تمام شود. جلد وسط مطلب تمام می یک تقسیم

های علمی پاورقی در ذیل همان صفحه است. در اینجا پاورقی به آخر هر  است. در کتاب

صفویه  ۱۰ل (تعریف بخش و فصل هم معلوم نیست) منتقل شد. در همین جلد بخش یا فص
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است. به نظرم هر کتابی عالوه بر اینکه  ۱۱ها در جلد  شود و پاورقی وسط بحث تمام می

باید هویت مستقلی هم داشته باشد. تالش مضاعفی انجام ، ای از یک مجموعه است حلقه

  صدمه به مجموعه وارد کرده.، شوند که همه جلدها در یک اندازه منتشر، شده

، چندین روش در نظام دانشگاهی داذیم. برای اولین بار ارجاع به متن انگلیسی، ارجاع دادن

با الفبای فارسی نوشته شده. مصیبتی است اگر کسی بخواهد به آن منبع اصلی دسترسی پیدا 

اسم کتاب. تنظیم ، سم کوچکنام فامیلی و ا، با نام نویسنده، دست نیستند ها یک کند. ارجاع

فهرست ابتدایی و ناشیانه است. برای ایلخانان فهرست سی سطری داریم. همه تیترها را آورده 

  صفحه.  ۴۰برای 

اند.  به نسخه جهانگشای جوینی اشاره شده اما آدرسش نیامده به کدام نسخه ارجاع داده

نها تاریخ میالدی آمده. ضرورتی جاهایی ت، خیلی جاها نه، تاریخ میالدی و قمری تبدیل شده

  ولی برای قمری چرا.، برای میالدی نیست

ختم شود. زندیان » ان«بعد زندیه. سیاست این بوده که به ، انازیان، مروانیان، کاکویان

  ای عمل شده. اناز. سلیقه مرسوم است اما انازیان اولین بار است. بنی

اسناد آرشیوی هم هیچ ، ها هیچی نامه پایانایراد بزرگ عدم استفاده از تحققات جدید است. 

های  سال گذشته متن ۱۵کردند. در  های منتشر شده را استفاده می استفاده نشده. حداقل بخش

زیادی چاپ شده. مهجورترین هستند. در دوره صفویه مخصوصا عدم توازن مقاالت هم 

التی است که کنار هم شود. مقا هست. پیوستگی معنایی و روایی بین این مقاالت دیده نمی

ص است. که هویت  ۴۰برای آق قویونلو ، صفحه است ۱مونتاژ شده. روابط خارجی مثال 

صفحه به زبان دیگر در متن هم تکرار شده است. این عدم توازن به  ۴۰مستقل هم دارد. این 

  ماهیت کار آسیب رسانده است.

توانیم  ن هم درست است: نمیفر هفته پیش مطرح کردند و به نظر م بحثی که دکتر یوسفی

شناسی اصطالحات داشته باشیم. مثال مفهوم پادشاه از دوره باستان  در این کتاب ردیابی و ریشه

، پذیر نیست که نویسنده یک مقاله پادشاه تنها امکان تا قاجار چه تغییر و تحولی پیدا کرده. نه

ها معنای  تی که هر کدام از ایندر صور، حاکم را به یک معنی به کار برده، فرمانروا، امیر

جعل عنوان است که نیاز به دقت بیشتر ، متفاوتی دارد. مثال امیر بخارا را گفته پادشاه ترکستان

النهر بسیاری جاها مترادف ترکستان است  دارد. مثال اسامی جغرافیایی بسیار تکرار شده. ماوراء
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دریای ، دریای خزر، دریای کاسپین، راندریای مازند، اند کشور ترکستان. دریای شمال یا گفته

خیلی جاها ، دریای قزوین. مثال اردوی زرین بقایای مغوالن در جنوب روسیه امروز، گیالن

[مثال] ، اند قبیله زرین که جعلی و ناشناخته است. جاهایی به نظرم عجیب است گفته

ارتباطی با موضوع  اصطالحی ترکی در قرون اولیه اسالمی که بهش پرداخته شده بدون اینکه

درمورد ». متن فالن نماد ادبیات اسالمی است«داشته باشد. ادعاها نیازمند توجه است. [مثال]: 

کند به مفهوم پان ایرانیسم یا پان ترکیسم که دیدگاه معاصر [است] و  خانی اشاره می دولت ایلک

ول پیشینه ندارند. بخش فص، ها مقدمه ندارند به تاریخ آن دوره ارتباطی ندارد. خیلی از بخش

ای است. نیازمند  صفویه باید بررسی ادبیات موضوع داشته باشد. ساختار مقاالت کامال سلیقه

یک شورای علمی تخصصی است که چارچوب کار را مشخص کند و به نویسنده گفته شود. 

وت البته هرکس شیوه پژوهشی خودش را دارد و باید محترم شناخته شود اما با ضابطه متفا

  المعارف رفته در تاریخ جامع. است. مثال کسی خبر ندارد مدخلش برای دائره

صفحه. اسماعیلیه هم از نظر فکری و  ۱۸صفحه نوشته شده. ساجیان  ۱۵۰برای زیاریان 

صفحه در موردشان هست. درمورد روابط ایران و آسیای صغیر در قرن  ۳۳تاریخی اهمیت داشته که 

صفحه؛ درست که سلجوقیان روم مهم است اما نسبت محکمی با  ۷۰، زیاد صحبت شده ۷تا  ۵

[تاریخ جامع] نوآوری ندارد. درمورد ، گذرد سال از کمبریج می ۴۰تاریخ ما ندارد. با اینکه 

  دهد. ای شمالی و ایرانی در قرون اولیه اسالمی دستاورد جدیدی در اختیار خواننده قرار نمی سلسله

المعارف بزرگ اسالمی متن معتبری  ی است. به هر حال دائرههای زیادی رونویس پاراگراف

مثال در ایرانیکا. من ، دهند بهش شده در میان شرق شناسان که بسیار ارجاع می است و شناخته

  ام به مداخل دبا ارجاع داده باشند. ندیده، ام جلد این مجموعه را خوانده ۱۳

چه روشی و چه منابع. ، استفاده کنیم بعضی جاها ضرورت دارد که از تحقیقات خارجی زیاد

ای به منابع چینی که به  مثال درباره دولت مغول که اینجا چنگیزیان نامگذاری شده. کوچکترین اشاره

نشده. به هر حال ما نیازمند این هستیم که از تحقیقات همکارانمان در ، انگلیسی هم ترجمه شده

کادمیک است.های ارزشی ن جهان باخبر باشیم. جاهایی قضاوت   ابجا انجام شده که غیرآ

وهن «های مولفان ارزشمند در جای خودش مثال نظر جناب طباطبایی درمورد  این نگاه

جریان تاریخنگاری دوره پهلوی. عهدنامه ترکمانچای ، متاثر از نگاه دوره پهلوی است» بزرگ

دیپلماسی ایرانی شود وهن بزرگ نیست. یکی از دستاوردهای بزرگ  آن جوری هم که گفته می
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شمال رود ارس و کل قفقاز را از دست ، اوایل دوره قاجار است. در جنگ دوم ایران و روس

مقام فراهانی و  ایم. آذربایجان و اردبیل تا نزدیک زنجان فتح شده. ابوالحسن ایلچی و قائم داده

مال رودخانه کنند که مرز به ش عباس میرزا در یک گفتگوی دیپلماتیک باسکوویچ را راضی می

ها چنین موردی نداریم که یک منطقه  ارس برگردد. در ارتباط با همسایگان با عثمانی و ازبک

نشینی کنیم. در ازای جریمه  بزرگ را از دست بدهیم و در مذاکره دیپلماتیک آنها را وادار به عقب

وی ما را از ای مقهور تاریخنگاری پهل آورد بزرگی است. برخورد کلیشه دست، کرور تومان ۵

  بازخوانی حقیقت دور کرده.

اش  های مثبت دارد؛ چون نویسنده صفحه هم هست ویژگی ۷۰۰دوره صفویه که نزدیک به 

شود. قسمت اولش هم با نقطه نظرات تحلیلی آغاز  یک انسجامی در آن دیده می، یک نفر بوده

اینکه صفویه آیا آغاز  ،دولت صفویه چه نسبتی با دولت ملی دارد، شود: سید بودن صفویان می

هاست.  شود که به نظر من بحث مهمی است که متفاوت از بقیه بخش دوره جدیدی حساب می

من جاهایی نگاه مخالفی با نویسنده دارم. نقطه مرکزی هر بخش این است: صفویان وحدتی 

صفویه که] از دوره  که ایجاد کردند مدام در حال کوچکتر شدن بود با جنگ چالدران. [درحالی

  مثال در دوره عباس یکم.، مان افزوده شد بعد از چالدران به وسعت سرزمین

شود سقوط صفویان ناشی از تعصب مذهبی آنها و واکنش  نکته اساسی که گفته می

جویانه رعایای سنی است. اینجا مرعوب نقطه نظرات لکهارت شدیم: سلسله صفویه. این  انتقام

کرد که سیاست متعصبانه صفویان مدافع سرسخت ترویج دیدگاه را بوجود آورد و تقویت 

ها سختگیری  های شیعی بود برای رعایای شیعی و غیرمسلمان. اتفاقا گرایش صفوی اندیشه

ها  مذهبی نبود. با اسناد ارمنی قابل اثبات است. دولت صفوی عملگراست. بر ایدئولوژی صفوی

اسناد ، شان یعنی شاه سلطان حسین نتری ها حتی متعصب شود تاکید کرد. شاهان صفوی نمی

کردند. وی در تفلیس ایروان و  دهد که چقدر اینها به رعایای غیرشیعی هم لطف می نشان می

های اعظم مستمر و مدام  کند. مواجب اسقف اصفهان امالک زیادی را وقف کلیسای ارمنی می

حیان البته گرایش خاصی به کنند. مسی است. بعضی موارد البته از تغییر دین اینها استقبال می

باغ توجه به  روسیه نداشتند. یک سری تجار ارمنی در خدمت روسیه بودند. کلیسای قفقاز و قره

ها بود و سیاست همراهی با  روسیه داشتند. مهم کلیسای اچمیادزین بود که نماینده ارمنی

  است. های ایرانی داشت. [فرضیه] قرون جدید بودن صفویه هم قابل مناقشه دولت
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کند به قراردادی میان ایران و روسیه در زمان شاه  نویسنده بخش افشاریه مرتب اشاره می

تهماسب که قرارداد نبوده یک قولی بوده از سفیر ایران در روسیه. قرارداد معنای حقوقی 

ها بسیار  نادر نسبت به حسن نیت روس«ای دارد و امضا نشده. یا ادعای کلی دارد:  شده شناخته

این ادعای بی ربطی است. » کوک بود و مقدمات جدایی قفقاز از همین زمان فراهم شد.مش

  ها رابطه خوبی داشت. نادرشاه با روس

نادر با آخرین امیر هشترخانی ترکستان قراردادی «بعضی جاها اشتباهات عجیبی دارد: 

سمرقند » بگیرد.بست که شهر جیحون و کل ماوراءالنهر تا ترکستان و شهر سبز تا سمرقند را 

، توافق ضمنی بوده، بخشی از ماوراءالنهر است. جیحون هم. قرارداد هم به آن معنا نبوده

  ها و امرای مغنیتیه باقی ماند. سمرقند در دست همین هشترخانی

گذرد. شاید هم بیشتر. زمانی که مدرسه علوم سیاسی  سال از تاسیس دانشگاه می ۹۰- ۸۰

کنم دانشگاه به  تاریخنگاری به صورت جدید شروع شده. فکر می، گذاری شده در ایران پایه

حدی از پختگی رسیده که بتواند آثار از نظر علمی روشمندتر و در سطح کیفی باالتری تولید 

توان نماینده یا برآمده و یک شاخص خوب دانست برای وضعیت  کند. تاریخ جامع را نمی

تر است از وضعیت  مع به نسبت زمان خیلی عقبکنم تاریخ جا تاریخنگاری در ایران. فکر می

  دانشگاه در حوزه تاریخنگاری.

المعارف از پتانسیل و ظرفیت دانشگاه هم در این حوزه استفاده کند  امیدواریم مدیریت دائره

  که به غنای کار منجر شود.

  خانم دکتر منصوره اتحادیه

تاریخ ایران در عصر قاجار از فصل دهد که با عجله تهیه شده که  این کتاب این احساس را می

صفحه آن مربوط است به تاریخ ملوک هرمز و  ۳۰۰، صفحه ۸۰۰دوم شروع شده است. از 

پس افغانستان چه ، روابط ایران و گرجستان در دوران اسالمی. اگر ما به همسایگان نظر داریم

، قاجار هم مرز است شود؟ عثمانی که از شمال آذربایجان تا خلیج فارس با ایران در دوره می

  ایم.  چی شد؟ روابط تجاری و سیاسی تنگاتنگ داشته

جلدی سازمان  ۱۴انتشار همزمان کتاب ، به نظر من علت تعجیل در تهیه این کتاب

خواهم یک مقایسه بکنم بین این دو مجموعه. من اظهار افسوس  تبلیغات اسالمی بوده. من می
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چرا باید دو تا کار در یک ، های مالی که داریم دیتمحدو، کنم. با این نیرویی که داریم می

ها  موضوع اجرا بشود. هیچ کدام مرجع ارزشمند نیستند. نه قابل ارجاع هستند. چرا دانشگاه

این ، نباید همراهی کنند؟ در دانشگاه تهران ما این همه دانشجوی فوق الیسانس و دکترا داریم

  نعکس نشده.همه کار جدید شده. هیچ کجا در این کتاب م

کنم. تاریخنگاری که فقط شرح وقایع نیست.  به چند نکته کلی اشاره می ۱۲درمورد جلد 

نگاری است. تاریخ  المعارف وقایع المعارف تفاوتش با تاریخنگاری همین است. دائره دائره

اید اش تفسیر است. مورخ باید امکانات و شرایط زمان و مکان را بسنجد و آشنا باشد با آن. ب همه

توجه به تحول در طول زمان داشته باشد. دوره قاجار صد و اندی سال است. هیچ تحولی در این 

ها رخ نداده؟ مردمان درکشان از جامعه چگونه بوده؟ ما اصال شناختی در این کتاب با این  سال

ن نگاری صرف است بدون اطالعات جدید بدون ارجاع به ای کنیم. فقط یک وقایع مسئله پیدا نمی

های جدید که نوشته شده. ما در ایران این مزیت را داریم در وزارت  این همه کتاب، همه سند

خارجه. این جلد که تمرکزش به روابط خارجی است اصال از اینها استفاده نکرده. کسانی هم که 

  ده.در اینجا ازشان استفاده نشده. این همه سند بعد از انقالب اسالمی چاپ ش، اند استفاده کرده

داشتند. جلد قاجاریه تاریخ جامع دوره  بایست یک تعریف از تاریخ جامع می ابتدا می

بندی باید مشخص باشد. باید یک  مقدمه اینها نیست در این کتاب. تقسیم، قاجار نیست. هدف

مسائل مختلف این دوره را ، گروه متخصص تاریخ این دوره این را طراحی کنند. ادوار مختلف

  طرحی داشته باشند.مشخص کنند. 

دکتر سیدحسین نصر رییس دانشکده بود و طرحی داشت ، زمانی که من استخدام شدم

برای نوشتن تاریخ دوره قاجار. خب به جایی نرسید. دفعه آخری که راجع به نوشتن تاریخ قاجار 

  صحبت شد اوائل انقالب اسالمی بود اما هیچ وقت نشد. چون کار بسیار سختی است.

های تاریخنگاری درش لحاظ شده  باید جنبه، صحبت درمورد تاریخ جامع هست زمانی که

، وزارت، چه مسائلی مطرح شده. حکومت، ببینید چطور تالیف شده، باشد. تاریخ کمبریج

، فرهنگ، صنعت، زراعت، روابط خارجی، تجارت، مذهب، طبقات اجتماعی، ها اقلیت

  ه. اثری از این مسائل در این کتاب نیست.هنر و غیر، آداب ور رسوم، ارتباطات، ادبیات

دهم به اینها بگویم مقاله. من چندین سال در هیئت تحریریه  فصل دارد. ترجیح می ۷کتاب 

شد.  مقاالت در آن مجله پذیرفته نمی، ها مجله انجمن ایرانی تاریخ بودم. هیچکدام از این فصل
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فصل اول ایران در دوره فتحعلی شان خوب نیست.  ها کیفیت کردند. این چون سختگیری می

اند و نه  فصل بعد ناصرالدین شاه. دو مقاله هستند اینجا که نه فصل، شده. فصل دوم محمد شاه

داری و مسائل آن در عصر  چیز دیگر: تجارت خارجی و فکر توسعه فرهنگی در ایران و برده

ایران در ، و ادوار مجلس شوراانقالب مشروطه ، قاجار. بعد دوباره ایران در دوره مظفرالدین شاه

  جنگ جهانی اول. 

های میالدی دارد که تبدیل هم نشده. خوب اینها مقاالتی است برای  این دو مقاله تاریخ

المعارف که مقاالت خوبی هم هستند. اما اگر درمورد تجارت خارجی ایران در تاریخ  دائره

ها را  . نه فقط غرب. کل روزنامهباید تجارت جنوب را در نظر بگیریم، کنیم جامع صحبت می

های ایرانی چاپ خارج را استفاده کرده. ما تجارت زیادی با  نه اختر را فقط. روزنامه، باید دید

هند داشتیم. با انگلیس داشتیم. بندر بوشهر و بندر عباس را داریم. توجه به اینها نشده. مقاله 

وب است. کم درموردش کار شده. داری دیگر خیلی باعث تعجب است. موضوع خیلی خ برده

قالی که ، تریاک، توتون، پنبه، اما جزء مسائل عادی قاجار نیست. اگر بگوییم برده کاالست

  مهمتر بودند در تجارت ایران.

تنها مقاله قابل ارجاع در این کتاب ، ایران در جنگ جهانی اول را که آقای بیات نوشتند

نتیجه گیری و ، مقدمه، المعارف نوشته شده برای دائره است. ایشان خودشان گفتند که این مقاله

  منابع دارد. اما نه برای تاریخ جامع. ایران در جنگ جهانی اول یک موضوع دیگری است.

هایی که  تر است. بیشترین کتاب گرایش اغلب مقاالت روابط خارجی است. چرا؟ چون آسان

است. مسائل داخلی تقریبا توی این کتاب  درمورد روابط خارجی، درمورد تاریخ قاجار نوشته شده

  سال پیش نوشته شده. ۶۰کنم هنوز کتاب شمیم ترجیح دارد که  نیست. به هر حال من فکر می

های ایران و روس. بدون توجه به پیشینه این مسئله در  در مقاله اول گزارشی است از جنگ

د قرارداد ترکمانچای که این شاید در جلدهای پیش بوده. بدون بحث درمور، دوره آقامحمدخان

اند از  قرارداد بیش از یک قرن بر تاریخ ایران سایه افکند. اظهار نظر شد. نقل قول کرده

این وهن بزرگ «نویسنده نوشته: » پیامد آن وهن بزرگ به ملت ایران است.«محمدعلی فروغی: 

گاهی از نادانی یب شده و این به همه شئون زند، به آ گی ایرانی رسوخ پیدا نفاق و تباهی تبو

یک مورخ محال است این را بنویسد. از نظر نویسنده بحرانی در وجدان ایرانی پیدا شد. » کرد.

  نویسد. طباطبایی مورخ نیست. مورخ این را نمی

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


ی«گزارشی از جلسات نقد و بررسی مجموعۀ    ۱۲۵  »  خ جامع ایرانتار

» دست کم گروهی از کارگزاران ایرانی و نخبگان تبریز و دربار ولیعهد ایجاد شد.«

  د. این چه اظهار نظری است؟ده مانده نشان می فتحعلیشاه را عقب

خواستند. که در اینجا برعکس  های دوم ایران و روس را قائم مقام و عباس میرزا می جنگ

چه قدرتی شما را اینگونه به ما برتری «گوید:  نوشته شده. عباس میرزا در مکالمه با ژوبر می

کنم عباس  تصور نمیمن » داده؟ درحالی که ما در جهلی دردناک محکوم به این زندگی هستیم.

  میرزا چنین حرفی بزند.

  توانیم یک کتاب درمورد خودمان بنویسیم. هنوز ما نمی

عقاید سیاسی قائم مقام است. متخصص ، قسمتی از نوشته طباطبایی درمورد فتحعلیشاه

تر است. امیرکبیر و قائم مقام.  اندیشه سیاسی است نویسنده. ایران در عهد محمدشاه مغشوش

اد السلطنه درمورد قتل قائم مقام. اصل اندیشه سیاسی قائم مقام را این استنباط کرده نظر اعتم

که پادشاه باید سلطنت کند نه حکومت. دوره محمد شاه است. این چنین حرفی مضحک 

وزارت و سلطنت که با نظریه رایج سلطنت در ایران ، دریافتی از تمایز بین مجلس«است. 

  »پیدا کرد.، تعارض داشت

کست محمدشاه در هرات خیلی مختصر است. نامه محمدشاه به سپاه که از هرات ش

کند. محمدشاه برای خروج از شکست این نامه را  گردد را بسیار مفصل بررسی می برمی

نویسد. آیا این نظر درست است که افکار عمومی اینقدر اهمیت داشته که این نامه نوشته  می

دانم  نظر بگیریم که ایران فقط تهران و تبریز نیست. من بعید میشود. من مطمئن نیستم. باید در 

  که افکار عمومی اینقدر تأثیر داشته باشد.

سفرهای شاه و ترور شاه. بدون هیچ ، دوره ناصرالدین شاه قراردادها و امتیازات صدراعظم

  گیری نویسنده هم مهم است. زمینه و عللی. یک سوم دوره قاجار است. نتیجه

، روابط خارجی، منسجم است. حکومت فری بهتر تنظیم شده. قابل دفاع است.دوره مظ

گیری ندارد. ضعف این فصل درباره مشروطیت است.  اما نتیجه، صنایع، های فرهنگی پیشرفت

مصوبات و ادوار مجلس که ، متمم، آوری است فقط. انتخابات قانون اساسی این مقاله جمع

پایان مطالب مجلس چهارم و پنجم آورده که باید فصل جدا مشروطه بین اینها اضافه شده. در 

در «یابد:  شد. دنباله مشروطه دیگر نیست مجالس چهارم و پنجم. با این عبارات پایان می می

طلبان از  که مشروطه ۱۳۲۵- ۱۳۲۳عرصه خارجی صرف نظر از مقطع کوتاه دو ساله 
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روسیه و انگلیس روند تحوالت را به های دیگر دول  در سال، مند شدند های انگلیس بهره کمک

ای سامان دادند که اصالحات الزم در نهادهای اجرایی و دولتی به منظور ایجاد یک دولت  گونه

قدرتمند مرکزی در ایران فراهم شود و شروع حکومت سلسله پهلوی نمادی از این اصالحات و 

  این به نظر من نکته عجیبی است.» تحوالت مزبور بود.

گیری ندارند  المعارف. پایان و نتیجه ای است برای دائره جنگ جهانی که مقاله ایران در

مقاالت. از کجا به کجا رفتیم؟ چه تحوالتی در این دوره داریم؟ مردم با این مسائل چه 

شان رخ داد؟ دلیلش هم این است که نه هدف و نه طرح دارد و نه یک  تحوالتی در زندگی

  با هم ببیند. به هر حال طرح چنین کتابی نیاز به متخصصین دارد. ویراستار که همه مقاالت را

یه سعیدی   خانم حور

درواقع بحث اصلی را خانم دکتر مطرح کردند. چیزی که خانم دکتر درمورد طرح کلی کار 

مورد نظر من هم هست. خیلی خوب است که تاریخ جامع ، عنوان تاریخ جامع ایران [گفتند] به

شود جمع کرد. از کتاب  هزار ساله را در یک جلد نمی ۶تاریخ ، پ شدهجلد چا ۲۰ایران در 

روشن است که قرار بوده این کتاب نوشته شود و اسم یک سری از نویسندگان مطرح شود. حاال 

شود. این وصل کردن  شود و به هم چسبانده می از این نویسندگان مقاالت متفاوتی گردآوری می

  درست انجام نشده.

تکمیل شود و آغاز ، آوری بشود شد تا نظرات جمع ر به صورت ویکی گذاشته میاگر این کا

و انجام مشخص شود و سپس چاپ شود. حداقلش این است که در کنار کمبریج کتابی در 

نامه رونمایی نوشته شده که این کتاب تاریخ  داخل نوشته شده که جامعیت دارد. در دعوت

مردم ، ماعی است. من تنها چیزی که به نظرم نرسیداقتصادی و اجت، تحلیلی، جامع سیاسی

داری که کار خانم مارتین  هستند. در این کتاب جدید هم مردم حضور ندارند. همان بخش برده

اند بگویند که ما فراتر از  خواسته ناظر به طبقات اجتماعی نیست. شاید می، و تخصصش است

چنان حضور  ایم. در بحث مشروطیت هم ها به چیز دیگری هم پرداخته روابط خارجی و جنگ

کنند.  های اصلی مشروطیت ذکر می عنوان یکی از پایه مستشرقان خارجی و مخالفت علما را به

اند مطلب را ادا کنند. یعنی مشروطه همین بود؟ یعنی مردم درگیرش  روشن است که نتوانسته

ها ؟ شیخ فضلهای رایج نرفته نبودند؟ اختالف میان روحانیون فراتر از کلیشه
ّ
مخالفت کرد.  لل
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های  اخباریون در جریان مشروطه هم نقش داشت؟ همچنان همان حرفـ  چرا؟ بحث اصولی

  تکراری که در هر کتاب دیگری هم هست.

سند زیاد داریم. این همه سند چاپ شده اما کمتر از اسناد استفاده شده در بازخوانی تاریخ. 

کنند. امیرکبیر معصوم  خاطر کشتن امیرکبیر سرزنشش میدرمورد ناصرالدین شاه که دارند به 

شود.  یابی نمی شود. این اتفاق اصال ریشه است برای ما. نقاط مثبت ناصرالدین شاه دیده نمی

ترین پادشاه قاجار چه اثری داشت؟ دارالفنون که یکی از  عنوان طوالنی ناصرالدین شاه به

بودجه خاص دارد از طرف ناصرالدین شاه. ما ، دآی های مدرنیسم در ایران به حساب می پایه

های  چیزی اشاره شد. دستخط، ها هستیم. اتفاقا درمورد عزل میرزا حسین خان اسیر کلیشه

ناصرالدین شاه هست که چهره متفاوتی دارد. شخصیت ناصرالدین شاه در این کتاب با 

ایم. نه از طبقات  ی کردههای قبلی را بازنویس شود. همان کتاب های قدیمی مطرح می کلیشه

  ها. اسناد عریضه، نه مردم و نه اسناد. اسناد کارگری، خبری است

تکمیل شود بعد کاغذی شود. امیدواریم اگر قرار ، پیشنهاد کلی من این است که آنالین شود

با اول و آخر ، دی عرضه شود. لحن مشخص به صورت مجازی و سی، است ویراستاری شود

  م تاریخ جامع یعنی چه.باشد و تعریف کنی

اینکه چرا ، : با اشاره به صحبت دکتر طباطبایی که استاد اندیشه سیاسی استسوال

سرویراستاران دو بخش از تاریخ قاجار را به ایشان دادند؟ آیا به خاطر ضعف مورخان از مفاهیم 

  نیست؟

م یادآوری کنم خواه های مختلف دارد. می این کار اصال کار یک نفر نیست. جنبه اتحادیه:

زمان سازمان تبلیغات اسالمی این کار را کرده و این کار را با عجله انجام داده. به نظر من  هم

سلسله مقاالت درمورد تاریخ است. این کتاب هم ، نگذارند روی سایت. تاریخ جامع نیست

دارد این  اند. جای افسوس دوره معاصر ندارد. اینها صرفا آنچه که دم دست بوده را جمع کرده

همه هزینه ونیرو به چنین اثر ناقصی منجر شده. باید این دو کار با هم مقایسه شود. کار 

  پرداخت. المعارف بهتر بود به همان کار می المعارف با این کار بسیار متفاوت است. دائره دائره

  خورد؟ آیا تاریخ جامع ایران به درد عامه مردم می سوال:

م عامه مردم مخاطب این باشد. مخاطب این کار کیه؟ کن من فکر نمی اتحادیه:

متخصصین؟ مقدار اطالعات مثال درمورد قرارداد ترکمانچای خیلی عادی است. اصال 
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اش هم ناقص است. من معموال  دست هم نیست. حتی ویراستاری ادبی خواندنی نیست. یک

  اما این کتاب برای من خیلی دردناک بود.، اینقدر تند نیستم

اش اصالح کرد یا  شود با حفظ ساختار کنونی آیا مجموعه تاریخ جامع ایران را می سوال:

  اینکه باید گذاشت کنار و یک جدید نوشت؟

ای کردید که این کار پیشنهاد رییس دولت اصالحات است. در  شما اشاره سعیدی:

حال کتابخانه ملی طرحی از زمان خاتمی بود طرح چاپ مطبوعات قدیمی مطرح شد. به هر

، شد. هدف یکی از نیازهایش مطبوعات است. وقتی ایشان پیشنهاد دادند باید طرح نوشته می

کند. تاریخ جامع باید  باید پروپوزال نوشته شود. زبان براساس مخاطب تغییر می، مخاطب

این برای ابتدای طرح مسئله است. ، موضع خودش را مشخص کند. من که پیشنهاد دادم ویکی

نویسندگان بیایند و نظر بدهند و نه تنها نویسندگانی که ما انخاب ، نویسندموضوعات را ب

خودشان تخصص داشته باشند و کار کنند و بیایند. واقعیت این است این کتاب با این ، کنیم می

  مثل ساختمانی است که باید به هم بریزد تا درست شود.، شکل اگر قرار است ویراستاری شود

گرایی و یا مطالعات  ساله که شده با تخصص ۲۰- ۱۵این تالش  تاریخ جامع با سوال:

  ای آیا همخوانی دارد؟ رشته میان

  این کتاب؟ اصال!  سعیدی:

  اند از افراد جوان تر استفاده کنند و این ریسک را بپذیرند.  امکان داشته نخواسته - 

نیم از افراد اگر ما همچنان نخواهیم این ریسک را بکنیم و خودمان را محروم ک سعیدی:

ای  آشنا و عده ای نام ن کتاب افراد متفاوتی هستند. عدههای جدید. اما در ای طرح، جدید

ربط هستند. مثال تاریخ مشروطیت را نویسنده در حوزه مجلس کار  ای بی ناشناس و حتی عده

 کنند: چرا باید تاریخ مشروطیت را ایشان بنویسند؟ خانم دکتر هم اشاره درستی می، کرده

  های جدید. دانشگاه این همه نیروی بالنده دارد با افکار و ایده

در مراسم رونمایی این کتاب گفتند ما خواستیم یک سند ملی هویت ایرانی به جا  سوال:

  بماند. آیا این درست است؟

ای که ارزش خود  هویت چیست؟ سند چیست؟ سند یک تعریفی دارد؛ یعنی برگه رشتیانی:

توانم جواب بدهم. ادعایی شده که  ارزش تحقیقاتی دارد. من به این سوال نمیرا از دست داده و 

وجه نویسنده  به هیچ، دیدم اندرکاران توضیح بدهند. من وقتی مقاالت را می بهتر است دست
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شوم و نه به نویسنده  برایم مهم نبود. قاعدتا نوشته مهم است نه شخص. نه مرعوب اسم می

کار ضعیف است و ، اند کنم. برعکس جایی که افراد مشهور نوشته ه میگمنام با دیده تردید نگا

  کار قوی است. نسبی است کامال.، جایی که یک دانشجوی دکتری نوشته

  های مثبت و قابل تقدیر هم دارد؟ تاریخ جامع ایران ویژگی سوال:

اید آخرین نفس این که ما برای اولین بار و ش، بله دارد. گذشته از شکل و شمایل رشتیانی:

توانیم  ترین نقطه قوت است و نمی ای بپردازیم بسیار مهم است و مهم بار به تاسیس چنین پروژه

کادمیک خیلی از مقاالت را نادیده بگیریم. وضعیت موجود و توانمندی علمی را  ارزش های آ

لمعارف یک ا آید. ضمن اینکه نهاد دائره نقطه ضعف به چشم می، بینیم بینیم و این کار را می می

نهاد غیردولتی است و قابل تقدیر است مخصوصا که مشکالت مالی داشته. مرحوم ایرج افشار 

اما آرشیو ، ها رییس کتابخانه ملی بوده ها رییس کتابخانه دانشگاه تهران بوده و سال که سال

ند. اینکه ک دانست چه می هایش را واگذار کرد به دبا. یقینا افشار می نوشته شخصی و آثار و دست

جای تقدیر دارد. نقاط ضعفی هست که جامعه علمی ، شود چنین نهادی وارد چنین کاری می

  وظیفه دارد آنها را گوشزد کند.

اوال که ما باید استاندارد را باالتر بگذاریم و به این بسنده نکنیم که بعضی مقاالتش  اتحادیه:

کرده تا نویسندگان بهتری  ها مطرح می خوب است. دوما که چرا نباید چنین نهادی با دانشگاه

  پیدا کند؟ چرا ما نباید یک تاریخ خوب ایران بنویسیم که بشود به انگلیسی چاپش کرد؟

یخ جامع ایران در یک نگاه  نشست چهارم:  دمحمدکاظمیدکتر س، ۱۳۹۵اردیبهشت  ۱۵، تار

  یدکتر حسن حضرت، کوب نیدکتر روزبه زر ، یسجاد دصادقیدکتر س، یبجنورد

  دکتر سیدصادق سجادی 

گیرد.  بسیار خوشوقتم در دانشگاه تهران و استادان گرانقدر تاریخ جامع مورد بررسی قرار می

اند و نظراتشان را گفتند در وهله اول بر ما منت  همه دوستان عزیزی که در این سه جلسه آمده

هرکاری در ، ظر از نتایجگذاشتند و بعد بر جامعه فرهنگی کشور. قطع نظر از نقد و نظر و قطع ن

برای ایجاد شکوفایی در ، کنیم در تالیف و تصنیف و تربیت و هدایت دانشجو این کشور می

کند نقد را  کنم کسی که اینطور تصور می روند علمی و پژوهشی این کشور است. گمان نمی

استادان  عنوان یک موهبت و نفع علمی برای کشور و اهل تحقیق قلمداد نکند. خوشحالم که به
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کنند. اینها خودش تجربه گرانبهایی برای عرصه تحقیقات  وقت گذاشتند و دانشجوها توجه می

آینده تاریخ و ادب و فرهنگ این کشور خواهد بود. هرکدام از نقدها فی نفسه ارزشمند است. ما 

  در مقدمه قول دادیم مدام در حال حک و اصالح و تغییر و تجدید نظر باشد. 

جلد  ۵نقد بهتر است مکتوب باشد. درمورد ، ودند در باب سه نشست گذشتهمختصری فرم

توانم پاسخ بدهم. آقای دکتر دهقی باید پاسخ  پیش از اسالم نه به لحاظ صوری و محتوایی نمی

 همه دوستانی که در این جلسات شرکت کرده بودند را 
ً
بدهد یا داده. با توجه به اینکه تحقیقا

دانم نقدشان از سر دلسوزی است و  شان آشنا هستم و می علمیشناسم و با مراتب  می

  خواهند هرچه بهتر این کتاب منتشر شود.  می

ای تدوین  بیشتر برای آثار دانشنامه، مذهب فرمودند درمورد آیین نامه هم آقای دکتر جعفری

توانستیم کل این  گذاری کلی داشته. شاید نمی شود. البته تاریخ جامع سیاست می

نامه را منتشر کنیم. در تاریخ جامع نوعی استقالل به نویسنده دادیم؛ در  گذاری یا آیین ستسیا

کنیم. کامال در چارچوب قواعد و ضوابط تحقیقی و ویرایشی کار  المعارف این کار را نمی دائره

ن تا شود این کار را کرد. باید یک مقداری به وجود نثر و زبان و بیا ها نمی کنیم. در مجموعه می

مجال دهیم. نوع تحلیل و زبان و بیانش را نگه داریم. ، جایی که به اساس تحقیق لطمه نزند

  سیاست کلی وجود دارد.

، مظفر/مظفریان درمورد اطالق هم در کتب فارسی قدیم و جدید هم دیدیم آل

و های ترکی  خصوص نام ها به تواند باشد. ما درمورد نام نقطه ضعف نمی، بویه/بویهیان آل

دست باشد. مع الوصف ممکن است نباشد. خود من بیش  مغولی خیلی کوشش کردیم که یک

های بعد رفع خواهد شد. اینکه آقای  دانم و در چاپ از همه دوستان این نوع اشکاالت را می

اند. برای  المعارف نوشته فر فرمودند خیلی تعجب کردم که گفتند این مقاله را برای دائره یوسفی

المعارف برای تاریخ جامع بنویسند.  ام غیر از دائره ده شخصا و کتبا درخواست کردهاینکه بن

  کنم ایشان اشتباه کرده. اش هم موجود است. فکر می اسناد مالی

توقع هم ندارم از اول تا آخر خوانده باشند. طبعا به ، کنم تاریخ جامع ایران فکر نمی

سری مسائل داشتند و همان را  ت روی یکطبعا حساسی، موضوعات مورد عالقه رجوع کردند

کنند. اشکاالت علمی و فنی و کلیات که  بررسی کردند و چیزهایی به نظرشان رسیده که بیان می

گویند وسط پاراگراف تمام شده اصال چنین چیزی  ایرادات صوری که می، توانم پاسخ بدهم می
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قریب هم باشند. یک جلد  نیست. مثال درست است که ما تالش کردیم از نظر حجم جلدها

، بویه ناقص است صفحه. تا مطلب یک جای معقولی برسد. در آن جلدی که آل ۸۱۵، ۸۱۰

سر یک تیتر فرعی تمام کردیم و آغاز جلد بعدی با ، بویه مقاله بلندی است؛ یا سلجوقیان آل

  دانم چنین چیزی باشد. شود. بعید می یک تیتر فرعی دیگر شروع می

خصوص تاریخ معاصر است. تاریخ معاصر از آن مسائلی است که  ما بهیکی از مشکالت 

اش منتشر شده. مراد ما از تاریخ قاجار در تاریخ جامع  بسیاری، اسناد بسیار زیادی وجود دارد

خواستیم تا اوائل دوران جدید ورود  این نبود که تا دوران معاصر جلو بیاییم. ما از اول هم می

تری از نظر نوع نگاه  روسیه و عثمانی تمام کنیم و در یک فرصت مناسب تمدن جدید به ایران از

انتشار اسناد مناسب این کار را بکنیم. با همه احوال پرداختیم اما ، وجود محقق، ما

خواستیم انبوده اسناد را دائما نویسنده نقل قول کند. مراد ما از تاریخ قاجار تحلیل ورود  نمی

ییم صددرصد موفق بودیم. عالوه بر همه اینها  ه ایران بود. نمیفکر جدید سیاسی و تمدنی ب گو

در مقدمه تاکید کردیم و آقای بجنوردی در رونمایی کتاب گفتند که تاریخ جامع ایران درواقع 

تواند این کار را  گام نخست است برای تدوین یک مجموعه تاریخی. هرکسی در این کشور می

و اساتید اختیار دارند که یک هیئتی درست کنند. ما کشوری محققان ، بکند. هر جمعی از علما

هستیم با چند هزار سال سابقه تمدن در یک قلمروی بسیار وسیع. هرچند در طول تاریخ این 

قلمرو متحول بوده است. ما لیاقت این را داریم در این مملکت صدها تاریخ جامع ایجاد شود. 

ا دعوی نکردیم که تاریخ جامع ایران در همین به هیچ وجه گردآورندگان این مجموعه ابد

تر داشتیم. تاریخ  گنجد. هرچند که ما یک مقدار دیدگاه وسیع چارچوبی که ما آوردیم می

فرهنگی به معنای عام در کنار تاریخ سیاسی بحث کردیم. چون بعضی ، علمی، ادبی، اجتماعی

تاریخ سیاسی اسالم را بدون تسلط خصوص در قرون اولیه اسالمی.  ناپذیرند؛ به مواقع انفکاک

خصوص تحوالت دوره  فلسفی و ادبی امکان ندارد بشود درک کرد. به، بر تحوالت کالمی

امویان و تحول از عصر اموی و عباسی. بدون توجه به تحوالت اعتقادی و کالمی امکان درکش 

دم اول را برداریم. وجود ندارد. ما کوشیدیم چنین نگاهی به تاریخ داشته باشیم. سعی کردیم ق

ادوار مختلف تاریخ ، باز هم تاریخ جامع دربیاورند، های بعدی را بردارند امیدواریم دیگران قدم

های مختلف نگاه کنند. هرچه این کارها بیشتر انجام شود تثبیت فرهنگی ما  ایران را از دیدگاه

  شود. بیشتر می
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د داشت؛ از اساتید دعوت خواهد مراد از تدوین جامع همین بوده؛ گرایشات جدید خواه

نگاه دیگری تزریق ، های جدید افزوده شده شد. بعضی از مقاالت به کلی تغییر کرده. عنوان

کتاب تا اندازه ، کنم در ویرایش بعدی که حدود دو سال دیگر است شده به مقاالت و فکر می

ما از این استفاده زیادی دگرگون شود. در ازای مقاالت ضعیف ما کتاب و مقاله بنویسند. 

  خواهیم کرد و به غنای مجموعه افزوده خواهد شد.

  دکتر حسن حضرتی 

خوشحالیم در خدمت اساتید هستیم. بقیه دوستان در غیاب صاحبان متن نقد کردند ما در حضور 

اینان. درمورد تاریخ جامع اگر بخواهیم به معنای واقعی نقد کنیم هم باید محاسن و هم معایبش 

توجهی ، شود چاپ می، شود اش پذیرش است. خیلی کارها نوشته می خود نقد مقدمه را گفت.

ای  رحمانه شود. خیلی از کارهایی که در تاریخ علم نوشته شده و نقدهای بی بهش نمی

منشأ تحول تاریخ علم شدند. مارکس اگر مارکس شد به خاطر نقدهایی ، درموردشان نوشته شده

ور. به هر حال اگر گروه تاریخ دانشگاه تهران هم همت کرد که این بوده که بهش شد. هگل همینط

تواند منشأ تحول و تغییر در  کند که می عنوان یک کار ارزشمند بهش نگاه می به، کار را نقد کند

مطالعات تاریخی باشد. بدون تردید برای این کار زحمت خیلی زیادی کشیده شده. کار بزرگی را 

تر هست. با احترام به  ی نیست و زحمت فراوان دارد. نقد آن به مراتب راحتانجام دادند. کار آسان

کنیم و هیچ تردیدی نداریم دکتر  در این باره صحبت می، المعارف زحمت استادان در دائره

  سجادی و بجنوردی برای به سامان رسیدن این کار تالش زیادی به خرج دادند. 

از جدی و اساسی بود. جایش واقعا خالی بود. قطعا انجام چنین پژوهشی پاسخ به یک نی

گرفت. خود من خصوصا با پژوهشگران غیرایرانی که روبرو  باید خیلی زودتر انجام می

معرفی ، جا داشته باشیم پرسیدند کتابی که بتوانیم کل تاریخ ایران را در آن یک می، شدیم می

کردیم تا کل تاریخ  ار هم معرفی میدانستیم چه را معرفی کنیم. چند کتاب را کن کنید. ما نمی

هایی که درمورد تاریخ کشورهای دیگر  کند. کتاب ایران را پوشش دهد. این نیاز را رفع می

  شود هم برای پاسخ به این نیاز است که البته قابل نقد است. نوشته می

کاری که آید به این نکته نپردازم. نیاز است در جمع دانشگاهیان گفته شود.  واقعا حیفم می

اش  کار بسیار سترگی بوده. اینکه کسی همت کند با مجموعه، المعارف انجام داد دائره
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المعارف منتشر کند و در کنارش مداخل کوچک دیگری. همت بلند آقای بجنوردی است.  دائره

ای راحت بنشیند و به امور روزمره بپردازد. در اوایل انقالب در عرصه  کسی نیست که در گوشه

بودند و به عرصه فرهنگ آمدند. اینکه کسی خودش را با این کار فرهنگی در معرض  سیاست

نکته دیگری هم هست. بجنوردی در ، بسیار ارزشمند است. اما در کنار این، نقد قرار دهد

ای از استادان را گرد هم آورد که در محیط دانشگاهی کشور ما فرصت و  المعارف مجموعه دائره

ش نیافتند. برخی حتی مظلوم واقع شدند. جمع کردن اساتید فرهیخته که مجال پژوهش و آموز

اجازه ندهیم منزوی شوند. این کار ، بها دادن به آنها، های ملی این کشور هستند جزء سرمایه

  کنم. عنوان یک پژوهشگر کوچک به این کار به دیده احترام نگاه می بسیار ارزشمند است. من به

یک نقل قول از دکتر سجادی و جعفری دهقی در ، ر نقد این اثربرگردم به نقد کتاب. د

اند تاریخ جامع ایران از آن جهت جامع است که صرفا تاریخ سیاسی نیست  هایشان گفته مصاحبه

اند. به نظر  ای از نویسندگان طراز اول این حوزه در داخل و خارج نوشته و دوم اینکه مجموعه

ا حدودی نقد کرد. اینکه تاریخ جامع صرفا سیاسی نیست. چند شود ت رسد این دو جمله را می می

علمی و فرهنگی هم پرداخته است. اینجا ، اقتصادی، جلد آخر این مجموعه به تاریخ اجتماعی

فرهنگی و فکری ایران را در دل تاریخ ، اقتصادی، یک خطایی صورت گرفته. تاریخ اجتماعی

آن را از تاریخی ، یم. جدا کردن اینها از تاریخ سیاسیدیدید. نه اینکه جدا کن سیاسی آن باید می

، ام بخش اعظمش را خوانده، بودن انداخته. من عرض کنم از داوران مجموعه تاریخ جامع بودم

های  کنم. تاریخ سیاسی مستقال نوشته شده و در بخش براساس مطالعات خودم صحبت می

رهنگی شده. مثال در صد صفحه درمورد اقتصادی و ف، سیاسی کمترین توجه به تاریخ اجتماعی

آید تا  ده صفحه هم آخر درمورد تاریخ اجتماعی نوشته شده یا تاریخ اداری. به نظر می، یک دوره

صرفا توجه به تاریخ سیاسی است. بخش اعظم مباحث ، اند جلدهای آخر که جداگانه پرداخته

ی ندارم هر وقت به تاریخ تاریخ سیاسی است. غلبه با تاریخ سیاسی است. من هیچ تردید

کردند و بعدها ناقدانشان هم  ها این کار را می همراه با تاریخ سیاسی است. پوزیتیویست، بپردازیم

تاریخ سیاسی از اهمیت بیشتری برایشان برخوردار بود. به هر ، خواستند به تاریخ بپردازند وقتی می

د و باید بیشترین توجه بهش صورت حال سیاست بیشترین تاثیرگذاری را در زندگی انسان دار

ها بیشترین اخبار در مورد تحوالت سیاسی است. بیشترین  بگیرد. همین االن هم باز در روزنامه

فرهنگی و اجتماعی هر ، ما تاریخ فکری، تاثیرگذاری را بر زندگی ما دارد. با توجه این مالحظه
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عی کردند تاریخمندی در ارائه گزارشی پرداختیم. با این که س دوره را باید در دل همان بهش می

  آید.  مندی درمی از تاریخ، شود اما زمانی که از دل وقایع خارج می، رعایت شود

توانست  دست نیستند. نمی نکته دوم هم خیلی قابل دفاع نیست. نویسندگان مجموعه یک

، ر نوشتهصفحه را یک نف ۶۰۰دست باشد. برخالف برخی ناقدان که چرا  این تعداد زیاد یک

چه ، صفحه هم اشکالی ندارد. اگر چندین نفر بنویسند ولی بد بنویسند ۱۰۰۰[من معتقدم] 

نوشتند.  اند. درصورتی که باید جمع محدودی می ها نوشته فایده دارد. تاریخ جامع را خیلی

نه در سطح خرد. مثال تاریخ ، شد ها و موضوعات باید در سطح کالن انجام می توزیع دوره

، اند که االن هم در خیلی جاها مرجع است جلد است را دو نفر نوشته ۱۰- ۸عثمانی که  جامع

ام. یکی از  جلد را خوانده ۱۰اهمیتش را دارد. با توجه به حوزه کارم آن ، ارزش خود را دارد

نام و  محاسن آن کار این است که نویسندگانش دو نفر بیشتر نیستند. دو نفر صاحب

اقتصادی و فرهنگی را در دل تاریخ سیاسی دیدند. شاید ، ر تاریخ فکرینظر. آن دو نف صاحب

، این کار را دیده باشید. جدا از آن نیست. دوره سلطان سلیمان بالفاصله بعد از [تاریخ] سیاسی

اقتصادی است. این جداسازی به نظرم لطمه زده. آن تاریخ از اول تا ، فرهنگی، تاریخ فکری

ها سپردیم. برخی از نویسندگانش سطح  خیلی از نویسنده دست است. ما به آخرش یک

شان یکسان نیست. برخی از نقدها از همین ناشی است. شبیه به مجموعه مقاالت است  علمی

  ها وجود ندارد. دست نیست. ارتباط معنوی بین بخش که یک

ل در نکته دیگری که باید عرض کنم درمورد نقل قولی [است] از یکی از استادان که تعجی

چاپ این کتاب صورت گرفته به خاطر چاپ کتاب تاریخ ایران سازمان تبلیغات؛ من واقعا با 

توانم ارتباط برقرار کنم. خانم دکتر اتحادیه استاد عزیز ما هستند ولی چرا  این نقدها اصال نمی

 برای یک سری کارهای سبک سخیف اینقدر باید ارزش قائل شویم؟ چرا باید چنین کاری با آن

، خواهند بازتاب بدهند ها می ارزش است. اگر رسانه کارها مقایسه شود؟ آن کار بسیار بی

بدهند. من هیچ مشکلی ندارم. کار بسیار سخیفی است. دارد به دانش تاریخ و پژوهشگران و 

کند. به نظر من این زیاد منصفانه نیست که بگوییم تاریخ جامع تعجیل کرد  استادان توهین می

آن کار. این را گفتم تا آن نقد جدی خودم را تعدیل کنم. از این زاویه من نقد دارم به به خاطر 

ورزان در این کار رعایت نشده. یعنی ما کار را  این که یک جاهایی شأن دانش تاریخ و تاریخ

ورزان و  تاریخ، نگاران سپردیم به دیگران. این کار تاریخ جامع ایران است؛ بنابراین باید تاریخ
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هاست. اگر قبول داریم که دانش تاریخ یک دانش  پژوهان به آن بپردازند. چون کار این اریخت

طلبد و به طور ویژه  های ویژه خودش را می با شأن مستقل که در واقع مهارت، مستقلی است

چرا ، هاست ترین دانش جزء سخت، از آن جهت که جزء علوم پیچیده است، اشرف علوم است

جزء ، ترین کارهاست ظ نکنیم که نگارش در حوزه تاریخ جزء سختباید این را لحا

زدگی یک مقدار بیرون از فضای  هاست در میان علوم مختلف. این عوام ترین پژوهش سخت

ها  خیلی، کنند تاریخ قصه و داستان است ها تصور می فضای اهل فن وجود دارد. خیلی، علمی

ولی ما ، توانند بنویسند و تدریس بکنند زه میها در آن حو خیلی، توانند بهش بپردازند می

خصوص در بخش  ورزان چرا باید این کار را بکنیم؟! در یک جاهایی رعایت نشده. به تاریخ

تاریخ معاصر که سپرده شده به آقای دکتر طباطبایی. آقای دکتر سجادی چند جا توضیح دادند و 

احترامی به مورخان است. یک  ت. یک نوع بیکند. به نظرم این کار خطاس واقعا بنده را قانع نمی

ورزان بزرگی در کشورمان داریم که  ورزان معاصر کشور ماست. ما تاریخ نوع نادیده گرفتن تاریخ

اند؟ کاش همین  کنند و شخصیت جهانی دارند. چرا سراغ آنها نرفته در حوزه معاصر کار می

دادید به یک فیلسوف. دکتر  وزه ولی نمیدادید به پژوهشگران جوان در این ح ها را هم می قسمت

شان  اما خودشان اذعان دارند که ضعف اصلی، برم جواد طباطبایی که واقعا از آثارش بهره می

ندانستن تاریخ است. این را من از زبان خود ایشان شنیدم. در جایی که نقد کتاب زوال اندیشه 

این اشکال را بهشان گرفتم و ، آنجاسال پیش خطاهایی داشتند در  ۱۵- ۱۰، سیاسی ایشان بود

نقدهایی ، ای بر نظریه انحطاط در مکتب تبریز درآمد خودشان پذیرفتند. بعدها که کتاب دیباچه

های تاریخی ایشان داشتند که وارد بود. هرچه هست سید جواد  ورزان بر برخی بحث تاریخ

کار را کرد؟ از این حیث ما فیلسوف اندیشه سیاسی است. چرا باید این ، طباطبایی مورخ نیست

کنیم. هم در حوزه آموزش و هم در حوزه پژوهش این کار  ورزان با سخاوت رفتار می تاریخ

کنیم. همین  آیند و ما خیلی راحت به دیگران واگذار می ماست و دیگران از عهده این کار برنمی

، کنند ا تدریس میواحد درسی تاریخ ر ۵۰، علوم سیاسی که آقای طباطبایی بهش تعلق دارد

هادهند. الی ماشاء کار را انجام میخودشان آن 
ّ
نامه در حوزه موضوعات تاریخ  رساله و پایان لل

شود اما دریغ از یک احساس نیاز که از استادان و پژوهشگران تاریخ استفاده  آنجا انجام می

اندیشه سیاسی را ما گفت اینجا ، کنند. حمید عنایت که اندیشه سیاسی را در ایران پایه گذاشت

کنیم اما در اصل جایش در دانشکده ادبیات یعنی گروه تاریخ است که به این موضوع  شروع می
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روند. ولی  کنند اما هیچوقت سراغ اهل تاریخ نمی پرداخته شود. اما این دوستان در آنجا کار می

ه به نظرم بیشتر کنیم ک ما خیلی راحت در حوزه آموزش و پژوهش کار را به آنها واگذار می

  های دور اول بود. بینیم. این بحث ضررش را می

  سجادیسیدصادق دکتر 

استفاده کردم آقای دکتر حضرتی. خیلی ممنونم که تاریخ جامع ما را به طور جامع مالحظه 

کردید. بعضی از نظرات آقای دکتر معقول است و از بعضی نظرات هم قبال در شورای علمی 

اجتماعی و ، ها و مباحث تاریخ فرهنگی ت. مثال اینکه دیدگاهمجموعه صحبت شده اس

آقای بجنوردی از موافقان این نظر ، اقتصادی در داخل مجموعه بعد از تاریخ سیاسی بیاید

، مرحوم دکتر رضا بودند جزء شورای تاریخ جامع، بودند. موقعی که مرحوم استاد افشار بودند

ای ما دوره حکومتشان کوتاه است؛  ه بسیاری از سلسلهمن استداللم این بود ک، آنجا مطرح شد

ـ  الطوایفی بوده. تحوالت اقتصادی بعد هم در ایران در ادوار بسیار مهمی درواقع ملوک

یر منسجم و  نمی، ای بیاوریم اجتماعی را اگر دنبال هر دوره زمانی و هر سلسله توانیم یک تصو

هایی  پاره ه القا بکنیم. یعنی تکه ی به خوانندفرهنگی و اقتصاد، دست از تحوالت اجتماعی یک

گوییم که  های تاریخنگاری می کند. ما در درس خواهد بود که این تصویر کلی را مخدوش می

شیوه سالنگارانه آثاری مثل تاریخ الرسل و الملوک طبری و الکامل ابن اثیر این اشکال را دارد 

آیند. در این  پاره در سنوات مختلف می ند و پارهپارچگی ندار دستی و یک که وقایع انسجام و یک

ها در یک جایی  مورد هم استدالل من این طور بود که توانستم آقایان را قانع کنم که این زمینه

  بیاید. ، مستقل و با یک نگاه کلی و کوشش بر اینکه تصویر منسجم ارائه کند

موردش فکر خواهد شد بسیاری از نکات آقای دکتر حضرتی قابل بحث است. قطعا در

  شود برای همکاری بیشتر. صحبت خواهد شد. از متخصصان دیگر دعوت می

آقای دکتر طباطبایی متخصص فلسفه سیاسی است همانطور که آقای دکتر حضرتی اشاره 

کردند و عالئقش هم در این زمینه است. آنچه که در باب سیاست حکومت و دولت و نسبت 

همین نگاه ، اظر بر ورود این مفاهیم و نهادهای جدید به ایران استاینها نوشته و یک قسمتش ن

ها پیشنهاد شد.  سیاسی به موضوع است و نه فلسفه به طور مطلق. بعضی مقاالت به خیلی

کار زیاد داشتند یا کار را جدی نگرفتند؛ فکر کردند کار مثل ، ها ننوشتند به هر دلیلی خیلی
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نرسد. برخی هم پذیرفتند و مقاله دادند. از دوستان دیگر هم های دیگر به سرانجام  خیلی دعوی

دانشجو پرورش ، کنند های مختلف کار می دعوت خواهد شد. ما از همه کسانی که در زمینه

استادی که در تاریخ  ۱۷۰کنند دعوت کردیم. این  ها و مراکز پژوهشی کار می در دانشگاه، دادند

ما فقط از اینها که دعوت نکردیم که همه قبول ، ردندجامع ایران پیش و پس از اسالم کار ک

نفر  ۱۷۰شان رد شد. اما این  نفر مقاله ۳۰- ۲۰نفر دعوت کردیم.  ۱۳۰۰- ۱۲۰۰کنند. ما از 

تر و  شود تاریخ جامع با یک دیدگاه کلی های کتبی و حضوری است. می داد آن درخواست برون

  کنیم اینطور شود. ته شود و ما کوشش میتر و نگاه فراگیرتر نوش دقیق، تر مقاالت منسجم

شخصا هم با نظر دکتر حضرتی موافقم که اثری مانند تاریخ جامع را باید تعداد محدودی 

شود. هم به لحاظ سبک و سیاق نوشتار و هم  بنویسند. چون انسجام مطلب بیشتر حفظ می

  تر است. تر و روشن شود. منسجم مفهومی که در مقاله عرضه و القا می

به دکتر  ینروز   کوب زر

  .من مثل دفعه پیش باید بگویم من زاویه دیدم دو گانه است

جلد  ۵کوب مسئول ویرایش دوم برای  همین جا بگویم که آقای دکتر زرین دکتر بحنوردی:

  اول هستند. برای همین از دو سو باید انتقاد کنید.

ین دهنده اهمیت آن کار  نشان، شود محابا می زمانی که یک کاری نقد جدی بی کوب: زر

نقد جدی نخواهد شد. ، است. کاری که ارزشی نداشته باشد؛ نقدی نخواهد شد و اگر نقد شود

تاریخ جامع «این نکته مثبت این کار است. نکته دیگر این است که این مجموعه اسمش هست 

شد. من جلسه شده ایران که نیست که با این کار تاریخ ایران تمام شده با تاریخ نهایی، »ایران

سال  ۹۰ای گفتم از جریانات تالیف تاریخ ایران که  یک تاریخچه، اول که خدمت دوستان بودم

المعارف این کار را به سرانجام رساند. این حرکت حرکت خوبی بود در  پیش آغاز شد و دائره

، ه طرحی داشتدانم که غیر از دانشگاه تهران ک المعارف آن را نهایی کرد. تقریبا می ایران. دائره

دانشگاه دیگری در تهران هم چنین طرحی داشت. در یک مرکز علمی آموزشی دیگر یک بنیاد 

المعارف دارد این  علمی دو سال پیش گفتند همچنین طرحی داریم و تعجب کردند که دائره

رساند. به سبب این بود که آنها سست شدند. هرچند اگر هم سست  طرح را به سرانجام می

  شد. اش چه می معلوم نبود نتیجه، دشدن نمی
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خواهم مثال بزنم. علتی دارد.  آید یک بخشی از این نقدها شخصی شده. نمی به نظرم می

اند سال اخیر یک شکاف ایجاد شده میان مراکز  و های اخیر در سی علت این است که در سال

تر این شکاف  . پیشالمعارف بزرگ اسالمی آموزش عالی ما و مراکز پژوهشی ما از نوع دائره

  وجود نداشت. مراکز دانشگاهی ما مراکز پژوهشی هم بودند. امروزه این شکاف ایجاد شده. 

  بجنوردی دکتر سیدمحمدکاظم 

کنم که جلسه نقد در اینجا گذاشتید و آقای دکتر حضرتی زحمت  اول بار سپاسگزاری می

وقتی یک کار جمعی انجام کنم نقد در تکمیل یک اثر بسیار مهم است.  کشیدند. فکر می

ها متفاوت است و برخی اساتید هم به دلیل مشغله زیاد همکاری  طبیعتا سلیقه، شود می

نویس هستیم و یک  المعارف شویم. به هر حال ما دائره کنند. ما از حضورشان محروم می نمی

با ویرایش  برای یک بار و برای همیشه نیست. هرچند سال یک بار، آوریم اثری را که پدید می

دهیم. برای همین به شدت به این نقدها نیاز داریم و به آن رسیدگی  جدید آن را بیرون می

کنیم. شاید خود من بیشتر از دکتر حضرتی نقد داشته باشم. ما هم نقد داریم. راجع به دو  می

آن  پافشاری سرویراستار، جلد دوره اسالمی ۱۵جلد اول دوره باستان و  ۵شیوه ارجاع برای 

وقت دوره باستان آقای دکتر رضایی باغ بیدی [بود] که پافشاری بیخودی کرد. من برای پیشبرد 

اکنون هم شورایی تشکیل  کنیم. هم دستش می پروژه پذیرفتم و نظرم این بود در ویرایش بعد یک

یف ایم کدام مقاالت را باید تجدید تأل دادیم برای ویرایش دوم. مشغولیم. اما استخراج کرده

های بعد که  باید تکمیل کنیم. شاید آثاری پدید بیاید در سال، ایم ها را ننوشته کنیم. کدام قسمت

روز  بایست بهش رسیدگی شود و به باید وارد شود. از نظر من تاریخ جامع اثری است که می

 ،جلد است ۲۰شود از لحاظ منابع تحقیق؛ چون این یک اثر ملی است. البته وقتی یک اثر در 

باید بپذیریم که نواقصی هم دارد. این اثر که به صورت یک برنامه مدون جلوی چشم همه است 

کنیم. چون کار  دهد و ما تکمیل می بیند و نظر می ریزی کرد. هرکسی می شود برایش برنامه و می

م کن کنیم منابع را فراهم کنیم در هر زبانی باشد. البته فکر می پژوهش. کوشش می، ما این است

ایم منابع بدی نیست. البته قبول دارم خیلی از این نقدها وارد است.  آوری کرده منابعی که جمع

، ای دارد کنم نقدها را بنویسند و بدهند به ما. البته برخی نقدها هم جنبه سلیقه اما خواهش می

ی سجادی عنوان مدیر یک کار جمعی باید انعطاف داشته باشم. از همین موردی که آقا اما من به
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افتد ما باید زمینه هر پدیده را  گفتم هر اتفاقی می گفتند بجنوردی با نظر شما موافق بود. من می

بپرورانیم و توضیح دهیم که چطور شد که این اتفاق افتاد. خب من را قانع کردند که جدا 

اورین عالی دهیم. این اثر هم مش بیاوریم. گفتم بسیار خوب. این را مجددا مورد بررسی قرار می

نفر از اساتید هستند که  ۵۵هم سرویراستاران. البته یک شورای عالی علمی داریم که ، دارد

دکتر ، دکتر شرف، دکتر رضا، نفر از اساتید برجسته فوت کردند: ایرج افشار ۱۲متاسفانه 

ها فوت کردند و جایگزین  دکتر زریاب خویی. همه آنجا بودند. متاسفانه خیلی، کوب زرین

دانند  می، دارند. ما یک نسل جوان هم تربیت کردیم. آنهایی که از نزدیک دستی بر آتش دارندن

ما چه مشکالتی داریم. امیدوارم که این نقدها ادامه پیدا کند. من درصدد این نیستم که پاسخ 

 کنیم. و اگر بینم چون ما این نقدها را در شورا دقیق بررسی می به یک نقدی بدهم. لزومی نمی

  کنیم. اصالح می، وارد باشد
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