iran BANoO
شماره دویست و دهم
یکشنبه  18فروردین 1398

iranbanoo@icpi.ir

گـــــــزارش

با فاطمه قاضیها ،بانوی سند پژوهی
که آثارش مرجع و منبع بسیاری از محققان است

زنی که روی تاریخ
چراغ میاندازد

شما تاریخ را انتخاب کردید یا تاریخ شما را؟
ســال  1359بــا مــدرک کارشناســی در ســازمان
اسناد ملی ایران ســابق مشغول بهکارشدم .چند
ســال بعــد در کارشناســی ارشــد کتابــداری نســخ
خطــی و آثــار کمیــاب دانشــگاه تهــران پذیرفتــه
و فارغالتحصیــل شــدم .در آن زمــان ســازمان
تشــکیالت کوچکی داشــت بــا دو مدیریت که من
برای خدمــت در مدیریت اســناد قدیــم انتخاب
شــدم .پس از طی مراحلی توانستم خیلی خوب
کارم را ادامــه بدهــم .در ســال  1362یا  63بود که
اســناد دوره قاجار از کاخ گلســتان کــه در آن زمان
جــزو تشــکیالت وزارت دارایــی و امــور اقتصــادی
بود ،به ســازمان اســناد منتقل شد و بدین ترتیب
بود که با اسناد دوره قاجار و باالخص ناصرالدین
شــاه آشنا شدم .بدیهی است که رؤیت و مطالعه
اسناد ،جذابیت تاریخ را چندین برابر میکند.
میشــود بگویید دقیقــاً برای اســناد تاریخی چه
کاری انجام میدهید؟
کار مــن پژوهــش بــر اســاس اســناد اســت .آثــار
مکتــوب گذشــتگان و بخصوص دستنوشــتههای
باقــی مانده از دولتمــردان کــه اصیلترین منابع
پژوهشــند و بــدون بررســی و تعمــق در آنهــا،
ریشهیابی رویدادهای تاریخی ممکن نیست .این
اوراق که مملو از شــرح وقایع و اطالعات هستند،
بخوبی نمایانگر ضعفها ،تالشها ،مشــکالت و
تصمیمگیریهــای حکومتهای گذشــته اســت.
بنابرایــن تصحیــح و انتشــار آنها ،ضمــن آن که
نیازهــای اطالعاتــی محققان را برطــرف میکند،
دولتمردان کنونی را هم در سیاستگذاریها یاری
کرده و چراغی اســت فراســوی آینده .عالقهام به
ایــن کار از این جهت اســت که اســناد تاریخی ،نه
پرورده ذهن کســی اســت ،نه متأثر از جهتگیری
مــورخ و مؤلــف و نــه حاصــل ســخنپردازی
نویسندگان ،بلکه جزئی از منابع و مآخذ تحقیقند

پژوهــش در تاریــخ ،یکــی از آن
الهام فیروزبخت
اتفاقهای جذابی است که در زندگی
هر کسی نمیافتد ،مگر برای اهلش! باید عاشق تاریخ باشی تا بتوانی خودت را
میان متون و اسناد و کتابهای تاریخی غرق کنی .فاطمه قاضیها یکی از کسانی
اســت که تاریخ را زندگی میکند و میشود گفت هیچ کتابخانهای در دنیا وجود
توگو نشستهایم.
ندارد که نام ایران باشد و بینیاز از کتابهای ایشان! با او به گف 
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که بــه علت اعتبــار وجودیشــان بر دیگر اقســام
منابع ،مقدم هستند.
خاطرتــان هســت اولین مقالــه یا پژوهشــی که
انجام دادید چه زمانی بود؟
اولیــن مقالــه مــن کــه بــه چــاپ رســید در ســال
 1368بــود .دارالفنون،گنجینــه اســناد ،دفتردوم،
زمستان،1368صص143ـ  119و اولین کتابم سال
1369بود به نام روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه
درسفرسوم فرنگستان.
چند سال است به این کار مشغول هستید؟
اگــر مبــدأ را بخواهید از به چاپ رســیدن نتایج
کارهایــم در نظر بگیرید که از ســال  1368بود،
دقیقاً  30سال است که به کار پژوهش در اسناد
مشــغولم .نبایــد تصور کرد که کار با ســند فقط
بازنویســی اســناد اســت ،هنوز هم که سالهای
زیــادی اســت ایــن کار را انجــام دادهام بــرای
بررســی یک ســند و خوانــدن لغــات مهجوری
که با خطهای شکســته نوشته شــده نیاز به این
دارم کــه فرهنگ لغت کنارم باشــد ،وگرنه این
کار برایم مقدور نیســت .بارهــا با لغاتی مواجه
شــدهام کــه در هیچیــک از فرهنگهــا موجــود
نبــوده ،مثــاً در ســفرنامههای فرنگســتان نــام
فرنگیــان یــا اماکنــی کــه بــه فارســی و آن هــم
ناخوانا نوشــته شــده بــود ،تصحیحــش زمان و
فکر زیــادی میطلبیــد .البتــه در اینگونه موارد
«وبســتر جیوگرافیــکال و وبســتر بیوگرافیکال»
تــا حدی به مــن کمک میکرد ،یــا در خاطرات
شکار ناصرالدین شاه به روستاهایی میرفت و
نام آنها را ناخوانا مینوشــت که با جســتوجو
بهدســت نمیآمــد ،در اینگونــه مــوارد هــم
ســایتهایی کــه کوهنــوردان جــوان کشــورمان
راهاندازی کردهاند و نام گذرگاههایی که از آنجا
عبور کردهاند را نوشتهاند یا فالن بخشداری که
ســایتی راهاندازی کرده و بخوبی نام روستاها را

