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نگا
ه ایرانی

توگوبا«مرتضینورائی»؛استادمدعوایرانشناسی وزبانوادبیاتفارسی
گف 
دردانشگاهسنتکلیمنتآخریدسکیصوفیابلغارستان

حمیدرضا محمدی

درعلم«تاریخ»بسیارمطلعاست.تماممتدهایجهانیروزرامیداندوحتیخود،اکنون
بهجایگاهیرسیدهکهنظری هپردازینیزمیکند.اگربگوییمطرحوبحث«تاریخمحلی»در
فضایتاریخنگاریامروزایرانمدیوناوست،سخنیبهگزافهنگفتهایم.اوکهتالشکرداین
گونه،بهفضایعلمیایرانراهیافتهودردانشگاههاتدریسشود،حتیانجمنیهمداردکه
بااینعنوانفعالیتمیکند«.مرتضینورائی»چیزیدرحدود 26ســـالاستکهتدریس
در فضای آکادمیک راتجربه میکند و اکنون اســـتادتمامدرگروهتاریخ دانشـــگاه اصفهان
است.تاز هترینکتابش(مشترکبامهدیابوالحسنیترقی)همکهاوایلسالگذشتهمنتشر
شد«،تاریخشـــفاهیوجایگاهآندرتاریخنگاریمعاصرایران(»)۱۳۵۸-۱۳۸۵است.اما
توگوشـــد،حضوراوبهعنواناستادمدعو
وجهدیگرزندگیعلمیاوکهســـببساِزاینگف 
ایرانشناســـیوزبانوادبیاتفارسیدردانشگاهصوفیابلغارستانبود.اوکهزمستان1394
بهآنســـرزمینرفتو22اسفن ِدهمانســـالباحضورمدیرگروهایرانشناسیمعارفهشد،
قراراستدرراســـتایفرهنگایرانوتاریخوادبیاتمیهنمادراروپایشرقیبکوشد.بااودر
توگونشستیمتاازتجربهنزدیکبهدوسالفعالیتعلمیدر
روزهایحضوردرایرانبهگف 
بلغارستانوبرآیندشازایرانشناسیدرآنجابگویدکهدرادامهمیخوانید.

ëëآقاینورائـــی!درابتداوبرایورودبهبحث،
ازپیشـــینهخانوادگیخـــودبگویید.اینکهچه
فضایـــی را در کودکی و نوجوانـــی خود تجربه
کردید و آن محیط ،در ســـمت و ســـوی ذهنی
آینده شـــما چقدر اثر داشته است؟ مثالً کتاب
چهنقشیبرایشمادراینمیانداشت؟
مـ ــن در روز چهـ ــارده خرداد سـ ــال 1340
در نجـ ــف اشـ ــرف و در یک خانواده متوسـ ــط
و روحانـ ــی متولد و بزرگ شـ ــدم .تحصیالت
ابتدایی را در نجف و سـ ــپس در خمینی شهر
(همایونشـ ــهر) و دبیرسـ ــتان را در اصفهـ ــان
گذرانـ ــدم .در خانـ ــواده ما همیشـ ــه کتابخانه
غنـ ــی وجـ ــود داشـ ــت و کتابهـ ــای مذهبی،
تاریخی ،داسـ ــتانی و ادبی حتی به زبانهای
انگلیسـ ــی و عربی هم بود که اتفاقاً بخشی از
آن هـ ــم از مرحوم پدرم برایم به یادگار مانده
و تعدادی از آنها نسـ ــخ خطی منحصر بفرد
است.بنابراینسنینرشدمنباکتابپیوندی
ناگسستنی داشته و مستقیم یا غیرمستقیم
تأثیرداشتهاست.
ëëاهلسرزدنبهکتابفروشیهمبودید؟
بله ولی نـ ــه بـ ــه آن معنا .نوجوان ـ ـیام با
سالهای پیش از انقالب یعنی از سال 1350
تا  1357مصادف شـ ــد .آن زمان دورهای بود
که کتابخوانی میان نوجوانان و جوانان رشـ ــد
کرده بود و کتابهای دکتر شـ ــریعتی ،اسـ ــتاد
مطهری و از حوزه ادبیـ ــات جالل آلاحمد و
دیگران را پیوسته و خواه ناخواه میخریدیم.
هنوز هم برخی از آن کتابها را دارم.
ëëپس آن آثار ،در جهتگیری شما مؤثر بوده
است.
دقیقاً .و نه من که نسـ ــل مـ ــا .خو ِد من ،در
دبیرستان ،رشته علوم تجربی میخواندم اما
در نهایت در دانشگاه به علوم انسانی گرایش
پیدا کردم و به جای رفتن به علوم پزشـ ــکی و
مشتقات آن یا مهندسـ ــی و مشتقات آن ،به
سـ ــراغ علوم انسـ ــانی و مشـ ــتقات آن رفتیم.
این نتایج موجی بود که بیشتر فهمی را رواج
میداد .در نتیجه نسـ ــلی پدید آمد که بسیار
فعال و اندیشمند ظاهر شد.
ëëتاریخ چـــه جذابیتی برایتان داشـــت که به
سراغآنرفتید؟
میدانی بـ ــود به نـ ــام علوم انسـ ــانی که از
حقوق و علوم سیاسی شروع میشد و تا تاریخ
و فلسـ ــفه و جغرافیا میرفت ،چون آن زمان
برای ورود به دانشـ ــگاه  12رشته حق انتخاب
بیشـ ــتر نبود .هرکدام از اینها ورودی داشت و
باور داشـ ــتیم که به سـ ــوی هریک از اینها وارد
شـ ــویم ،در فضای علوم انسانی هستیم .من
نسبتبه«تاریخ»دیدگاهخاصینداشتم.اما
رشـ ــته تاریخ فضایی دارد که هرکس وارد آن
میشـ ــود ،بعد مجذوبش میشود .چون این
رشته در همه حال به نظر میرسد جذابیت
شغلی و دانشـ ــگاهی ندارد اما وقتی وارد آن
میشویگرفتارشمیشوی.

ëëاینگرفتاریازچهجنبهایاست؟
علـ ــم تاریـ ــخ چنانچـ ــه مرحـ ــوم دکتـ ــر
زرینکـ ــوب میگوید علم حسـ ــود اسـ ــت که
وقتی وارد آن میشـ ــوی ،دنیـ ــای جذابیتها
اسـ ــت و لذایذ خاصـ ــی دارد .اصالً بسـ ــیاری
از مورخـ ــان متقـ ــدم ،آن را جـ ــزء علوم لذیذه
میدانند .بنابراین این لـ ــذت کمکم آدمی را
جذب میکند .اما از آن جهت گفته میشـ ــود
علم حسود چون تمامیتطلب است یعنی
همه وجود شـ ــما را میگیرد .بـ ــه بیان دیگر،
شما در اسـ ــتخدام علم تاریخ قرار میگیرید،
نه آنکه آن علم تحت امر شـ ــما باشـ ــد .مثالً
پزشک ،علم پزشکی را در استخدام خودش
درمیآورد .اما علوم انسانی برعکس است و
به همین خاطـ ــر ارجمندترین علوم در دنیا،
علوم انسـ ــانی اسـ ــت چون دانشـ ــمندان آن،
خودشـ ــان را وقف در آن میکننـ ــد .در اروپا و
امریکا کسانی که به این علوم میآیند مقامی
بسیارارجمنددارند.
ëëامادرکشورماعلومانسانیکمترمحلتوجه
است.
تا حدودی همینطور اسـ ــت .در کشور ما
فشار به علوم انسـ ــانی مضاعف است .کمتر
قدردانی میشـ ــود و قدری مهجـ ــور هم واقع
شـ ــده .بخشـ ــی مربوط به وضعیـ ــت درونی
است و بخشی هم شاید مربوط به موقعیت
حرفهایباشد.
ëëاین پرسش شاید بسیار بدیهی به نظر برسد.
امامایلمدیدگاهشمارابدانمکهچرابایدتاریخ
خواند؟
تاریخ یک شناسـ ــنامه و هویت زنده است
و خواندن آن در چنـ ــد عرصه در همه ملل و
در همه دورههای تاریخی وجود داشته است؛
یکی عرصه عمومی اسـ ــت .مانند بهداشت
عمومی که همه باید سـ ــطح عمومی مانند
مسواک و استحمام را داشته باشند ،بهداشت
تاریخی هم همین اسـ ــت و همه باید سطح
مشخصیتاریخبدانند.سطحعمومیسطح
سـ ــخت و خشـ ــنی نیسـ ــت و باید در مدرسه
یـ ــا تریبونهای عمومی مانند صدا و سـ ــیما
پیوسته متذکر شود .ولی در مقطع تخصصی
کـ ــه فنی اسـ ــت ،احتیاج اسـ ــت تا عـ ــدهای به
شـ ــکل مسـ ــتقیم وقف این رشته شـ ــوند و در
وقفشدن به تولیدات فنی با استانداردهای
باال دسـ ــت بزنند و این هویت زنده را پیوسته
غنا ببخشـ ــند .اینکه غنیسازی گذشته تا چه
حد و حدودی باید باشـ ــد؟ پاسـ ــخی است که
مورخـ ــان حرفهای برای ملـ ــل دارند ،هرگونه
غنیسـ ــازی بیش از حد و درگیر ایدئولوژیک
مصیبت بار اسـ ــت .همین امروز شرایطی که
در منطقـ ــه خاورمیانه هسـ ــت جنـ ــگ تاریخ
اسـ ــت ،نـ ــه جنـ ــگ اجتمـ ــاع .تکفیریها هم
نتیجه همین تفکر هستند .به بیان دیگر این
گذشـ ــتههایی هسـ ــت که پیش از این به طور
نامناسـ ــب و غیرعلمی غنیسـ ــازی شـ ــده و

تبدیل به متن گشـ ــته امروز مخاطب یافته و
ی شدن ،جنگ
در حال رویارویی است .افراط 
تاریخ ناسالم است که از عرصه خصوصی به
ِ
عرصه عمومی آمده و نتوانسته توجیه کند و
متولیان درستی هم نداشـ ــته است .جامعه
که به مصرف عقایـ ــد ناهنجار و افراطی گری
( )Hard Lineم ـ ـیرود ،در منطقه خاورمیانه
به شکل رفتارهای تروریستی خودش را نشان
میدهد چون تاریخی که در این جامعه قرار
دارد از نوع مسموم است و افرادی که مواد آن
را تزریق میکنند شـ ــرایط را ناهنجار کردهاند.
پس یک تخطی یا اشـ ــتباه یا سـ ــو ء تفاهم در
تاریخ ممکن است تولید یک جنگ جهانی
کنـ ــد .کار مورخ بدیـ ــن صورت ،کاری بسـ ــیار
غامض اسـ ــت و اگر مورخانی صاحب روش،
صاحـ ــب فرهنگ و بزرگ نداشـ ــته باشـ ــیم،
حتماً جامع ـ ـهای کوچک خواهیم داشـ ــت.
گذشـ ــته پدیدهای مانند اورانیوم است که اگر
غنیسـ ــازی آن از حدی بگذرد مسـ ــمومیت
زا و خطرناک اسـ ــت .نگرش میـ ــان مورخان
نشـ ــان میدهد که تاریخ میتواند دنیا را آرام
یا ناآرام و خشن کند .به همین دلیل در پایان
جنـ ــگ جهانـ ــی دوم بسـ ــیاری از درسهای
تاریخ مدارس اروپا تا دهه  1960تعطیل شد.
نهایتاً پس از مطالعات بسـ ــیار برای برقراری
این درس استداللی استخراج شد که «تاریخ
علمی است برای ارتقای سطح شهروندی»،
برایبهترزیستن،همزیستیمسالمتآمیزو
چیزی کـ ــه از آن پس میان مورخان به عنوان
نوعیقسمنامهمدنظرآمد،بناشداینتاریخ
جامعه را به سـ ــمت نگرشهـ ــای منطقی و
عقالنی پیش ببرد و نه نگرشهای هیجانی
واحساسی.
ëëنقش مورخان در این میان چگونه است؟
دیدیمکـــهمثالًنظریه«برخـــوردتمدنها»ی
ساموئلهانتیگتونچهنتایجیبهبارآورد.
حقیقـ ــت این اسـ ــت که همـ ــه اظهارنظر
تاریخی میکنند و همه صاحبنظر هسـ ــتند.
علم تاریخ علمی اسـ ــت که همـ ــه درگیر آن
هسـ ــتند چون انسـ ــان تنها حیوانی اسـ ــت که
گذشته خود را بهیاد میآورد .ولی آن تاریخی
که میخواهد جامعه را هدایت کند و جامعه
را به سـ ــمت شـ ــهروند نیکو هدایت کند باید
دست مورخ باشـ ــد .مورخ سـ ــازوکاری دقیقاً
مثل پزشـ ــک دارد اما در همیـ ــن جامعه ما،
سیاسـ ــتمداران و اقتصاددانان ما اظهارنظر
تاریخـ ــی میکنند ولی مورخ نیسـ ــتند و چون
راه تاریخ را از فرعی وارد شدند برداشتهای
فرعـ ــی دارند و شـ ــکننده و نگاهی کـ ــه دارند
جامع االطراف نیسـ ــت ،از یک گذرگاه فرعی
با عینک رنگی وارد اتوبان تاریخ شـ ــده با کم
حوصلگی سـ ــعی در سـ ــیاه و سـ ــفید انگاری
دارند ،رانندگیشان متعادل و متقارن نیست
وتولیداتشانبرحجماشکاالتمیافزاید.این
محصوالت تاریخ بما هو تاریخ نیست بلکه
تاریخی اسـ ــت که احساسات را تحریک کرده
و منجر به جنجال میشود .در حالی که فشار
تاریخ امروز به عقالنیت است.
ëëشما طی این ســـالها ،در ســـه حوزه تاریخ
مطالعه کردهاید که در ایـــران ،به تازگی محل
توجهشدهاست.یکازآنها«،تاریخشفاهی»
است .اساســـاً این نوع از تاریخنگاری چگونه
رویکردیدارد؟
سابقه تاریخ شـــفاهی به سالهای بعد
از جنـــگ جهانـــی دوم بـــاز میگـــردد .دو
وضعیت یکـــی اینکه نوع و جنـــس وقایع
تغییر کرد و بسیار متنوع و متکثر شده و در
حد وســـیعی زندگی همه مـــردم درگیر آن
شدند .دوم اینکه تکنولوژی پیشرفت کرد و
ضبط صوت قابل حمل اختراع شد .وقایع
سهمگینوجابهجاییهایجمعیتنشان
داد که نمیشـــود به شکل ســـنتی حافظه
تاریـــخ را تقویـــت کرد و آن را نوشـــت .پس

عکس  :انجمن تاریخ محلی ایرانیان

اشاعه فرهنگ ایران
در شرق اروپا

مرحله اول تاریخ شفاهی ()Oral History
با مصاحبه فعال یعنی کسی که مثالً تاریخ
جنگ جهانی را میدانست با کسانی که در
توگو میکرد .این
جنگ شرکت داشتند گف 
شروع رفته رفته گســـترش یافته و اکنون در
قرن بیست و یکم وسیعتر شده و هر کسی و
از هر صنفی سوابقی را میبیند که باید ثبت
شود .در گام نخست ،تاریخ شفاهی در دهه
 1960و  1970میـــادی برای افراد بیســـواد،
کارگران و زنان بـــود ولی بعد به این نتیجه
رســـیدند که میتواند عالوه براینکـــه افراد
غایب عرصـــه تاریخ را حاضـــر کند ،نقش
حاضران را هم بیشـــتر کند .به همین دلیل
در این نوع تاریخنگاری ،همه افراد جامعه
درگیر آن میشـــوند تا گذشته خود را حفظ
کنند و به عنوان تجربه برای نسلهای آینده
ثبت کنند .این بود که به شـــکل وسیعی در
دانشـــگاههای مختلف اروپا و امریکا و ژاپن
انجام شد و بعد به دانشـــگاههای خاوردور
کشیده شد .هر جامعهای برای برنامهریزی
بایـــد حداکثـــر اطالعات را داشـــته باشـــد و
«مورخ
شعار این است که هرکس میتواند
ِ
شفاهی» باشد .امروزه در مرحله سوم تاریخ
ْ
س واقعه را زنده
شفاهی ما نمیخواهیم نف ِ
کنیم اما به دنبال حولیات وقایع (چه بود؟
چه میخواســـتیم؟ و چه شد؟)میگردیم.
تفسیرهایبهروزدربابوقایعبیشککلید

برش

ëëدرایران،چهزمانیتاریخنگاریشفاهیآغاز
شد؟
نـــگارش تاریخ شـــفاهی در ایـــران پیش
ازاین به طور انفـــرادی از دهه پنجاه و به طور
انگشت شمار دیده میشود .اما حیات جدی
و تاحـــدودی دانشـــگاهی آن از دهـــه 1380
شـــروع شد و حاال دیگر کســـی نیست که این
نحلـــه تاریخنـــگاری را نداند و نشناســـد .اما
مهم ،سطوح مختلف تولید است .در تاریخ
شـــفاهی کارهایی که انجام شـــده را نه صفر
میدانیم و نه صد .همه ارزشمند است .ولی
این نوع تاریخنگاری بالنده است و الزم است
تا روشهای به روزی داشـــته باشیم .امروز 7
مؤلفه تلفیقی در روش شناسی تاریخنگاری
شـــفاهی مطـــرح اســـت :پرســـشمداری،
مطالعات کیفی ،نظـــام گلوله برفی ،نظریه
بنیـــادی ،آرشـــیو ســـازی ،میـــان رشـــتهای و
صنعتیسازی .تاریخ شفاهی پدیدهای است
میانرشتهایومتفاوت.
ëëبـ ــه مـ ــرور زندگـ ــی علمیتـ ــان بازگردیم.
کارشناسـ ــی ارشـ ــد را در کدام دانشگاه سپری
کردید؟
البتهزندگیخصوصیهرمعلمیبازندگی
علمی او همـ ــراه وهمـ ــزاد میشـ ــود .دقیقاً از
همین زمان زندگی مشترک شروع و همراهی
همسـ ــرم پیوسـ ــته در همه مراحل بعدی که
ناهموار هم بود ،بسـ ــیار اثرگذار بوده و هست.

ëëدلمشغولیدیگِرشما«،تاریخجایگزین»است.دراینحوزه،تقریباًچیزینمیدانیموعالقهمندم
تاشماآنرابازکنید.
تاریخ جایگزین ( )Alternate Historyنوعی از تاریخنگاری اســـت که ذهن جامعه را فعال میکند
و به نوعی برادر رمان نویسی است .مثالً این فرض را مینویسند که اگر کودتای  1299پیروز نمیشد
و احمدشـــاه ادامه میداد چه میشـــد؟ و یا آنکه اگر هیتلر شکست نمیخورد ،وضع جنگ جهانی
دوم و جهان چه میشد؟ تحریک و تهییج قوه تخیل در این نوع تاریخنگاری مبنایی برای پیشتازی
است و رشد تفکر .ما با مؤلفههای تاریخی بازی میکنیم تا از بحرانها پیشگیری کنیم .اینکه در داخل
بحران قرار بگیریم و بخواهیم آن را حل کنیم ســـخت است .این تاریخ نگاری میتواند جامعه را از
قبل برای فرایندهای خاص آماده میکند .مثالً باید بنویســـند که اگر هریک از نامزدهای انتخابات
ریاستجمهوری اخیر ،پیروز میشد وضع جامعه چگونه خواهدشد؟ هر کسی را در ذهن به کرسی
نشاند و در مسیر وعدهها و برنامهها آنها را برای چهار سال بازسازی کرد :تخیل .کاندیداها در عرصه
متون رقابت تنگاتنگی خواهند داشـــت .تاریخ جایگزین هم مربوط به زمانهای قبل اســـت و هم
آینده .یعنـــی میتواند در بزنگاههای تاریخی راه جدید پیشبینی کند تـــا راهی که اتفاق نیفتاده را
پیگیری کند .چنین تمرینی برای جامعه حتی در زندگی فردی مهم است .تجربه از راه تخیل و تخیل
از راه تجربه .در ایران کار چندانی نشده و به نظر میرسد یکی از جذابیتهای درس تاریخ در مدارس
میتوانـــد همین تاریخ جایگزین باشـــد تا ذهن و ذائقه تاریخنگاری و تاریخنگـــری دانشآموزان را
تحریک و آنها را برای مســـئولیتهای آینده آماده کند .حیطه تاریخ جایگزین بسیار وسیع است و
حتی آزاد ،کار و کارآفرینی آن عالی است.

فهم آنها برای آیندگان اســـت .اینکه امروز
مورخان دالیل و عوامل شکست یا پیروزی
جنگی ماننـــد چالـــدران را بازنمایی کرده و
تفســـیر کنند با توجه به فاصله زمانی کمتر
عینی است تا اینکه همزمان با وقایع یا زمان
نزدیک به آن ،تفسیرهای دست اندرکاران
را ثبـــت کـــرده و بدانیم .یعنی تفســـیرها و
تحلیلهای به روز در قالب تاریخ شـــفاهی
برای آیندگان عینیتر خواهد بود .جوامعی
موفقتـــر هســـتند کـــه مبانـــی و دادههـــای
موثق تری بـــرای برنامهریزی درخشـــانتر
داشـــته باشـــند .علـــم تاریـــخ در این نحله
جدیـــد ،میان زندگی روزمره مـــردم آمده و
میگوید میتوانیم داشتههایمان را بیکم
و کاست جمع کنیم برای برنامهریزی بهتر
و جلوگیری از اشـــتباه بیشتر ،تا یک ملت از
یک سوراخ دوبار گزیده نشود .ناگفته نماند
کـــه تاریـــخ شـــفاهی دو لقـــب دارد؛ تاریخ
بیواســـطه یعنـــی نمیگذاریم مشـــمول
گذشـــت زمان شـــود و تاریخ آینـــده یعنی
هرکـــس میخواهد آینـــده را در اختیارخود
داشـــته باشد و مهندسی کند باید بیشترین
اطالعات را داشـــته باشـــد و تاریخ شفاهی،
بهترینمنبعبرایحافظهفعالاست.

کارشناسی ارشد را در سـ ــال 1367در دانشگاه
شهید بهشـ ــتی شـ ــروع و از پایاننامه خود در
سـ ــال  1370با موضوع «مشروعیت حکومت
ایلخانی» ،با راهنمایی مرحوم عزیزاهلل بیات و
مشاورهسیدجوادطباطباییدفاعکردم.
ëëمشروعیتبهچهمعنا؟
هر حکومتـــی درهر دورهای مایل اســـت
تا دیرپا باشـــد و مؤلفهها و ســـازوکارهایی به
کار بندد تا بیشـــتر حکومت کند .این بیشـــتر
حکومت کردن بیشـــتر به استبداد میرود یا
در مواردی به اصالحات غازانخان؛ ایلخان
مغول منجر میشـــود که حکومـــت خود را
بیمهکند و مقبول مردم میشـــود تا ماندگار
بماند .من کوشـــش کردم بررســـی کنم خود
مشروعیت چیســـت و یک حکومت چگونه
میتواند بفهمد چه درجهای از مشـــروعیت
را دارد .از منظر تاریخی میتوان مشروعیت
نظـــری و عملـــی قائل شـــد :فاصلـــه میان
شـــرایط مطلوب و موجود طراحی شـــده در
آثـــار هـــر دوره نمایـــش نظری مشـــروعیت
اســـت و اقدامـــات عملی حاکمیـــت مانند:
ایجاد امنیت ،بخشش مالیاتی ،پل ،حمام،
جاده و مسجدسازی و ...از جمله مؤلفههای
دعاگویی رعایا بوده است.

editorial@iran-newspaper.com

ëëبرایدکتری،بهاروپارفتید؟
بله ،در سـ ــال  1375به دانشـ ــگاه منچستر
انگلیسرفتم.چوندپارتمانایرانشناسیآن
قوی بود .استاد راهنمای من در آنجا ،پروفسور
پـ ــاول لوفـ ــت ( )Paul Luftبـ ــود و موضـ ــوع
پایاننامهام «تاریخ اجتماعی مشهد از 1900تا
 1914میالدی ».این کار ،چند جنبهای بود؛ هم
تاریخ مشـ ــروطه ( 6سـ ــال پیش و  8سال پس
از آن) و معاصـ ــر بود و هم آنکه مورد مطالعه
آن یک شـ ــهر (مشـ ــهد) کـ ــه به نوعـ ــی تاریخ
محلی محسوب میشد .ضمن اینکه دانشگاه
منچسـ ــتر یکی از مراکز تاریخ نـ ــگاری محلی
مطرح در آن کشـ ــور بود .اسناد درباره موضوع
کار به زبان انگلیسـ ــی و فارسـ ــی وجود داشت.
نکته دیگر ایـ ــن بود که لوفت خود متخصص
خراسـ ــان بود .ایـ ــن دوره تا سـ ــال  1379ادامه
یافت و بالفاصله جهت ادامه کار به دانشگاه
اصفهانبازگشتم.
ëëحاالکهصحبتبهاینجارسید،درباره«تاریخ
محلی» هم میخواهم بپرسم و اینکه انجمن
تاریخمحلیایرانیانرامدیریتمیکنید.
تاریـ ــخ محلـ ــی ( )Local Historyبـ ــه این
معنا اسـ ــت که استعدادها در یک جا متمرکز
نیست و هر شـ ــهر و روسـ ــتایی استعدادهایی
دارد و مورخان محلی سعی میکنند سهمی
برای آنهـ ــا در پیکره تاریخ محلـ ــی پیدا کنند.
اصطالحاً میگوییم همه باید شنیده یا دیده
شـ ــوند .تاریخ محلی ایـ ــن رسـ ــالت را دارد که
هیچ بخش کشور مخفی یا ساکت نباشد .این
آزادکردن تاریخ
در واقـ ــع دموکراتیزهکردن یـ ــا
ِ
است .نوع نگاه این نیست فالن شهر یا منطقه
را به عرش برسانیم و بگوییم این شهر در دنیا
بهترین است بلکه میخواهیم جایگاه و سهم
آن را در تاریخ ملی بدانیم .یعنی یک چشـ ــم
ما به تاریخ ملی اسـ ــت و نگاه دیگر در منطقه
یا شـ ــهر .رسالت تاریخ محلی در دوران مدرن
و پسـ ــامدرن این است که اسـ ــتعدادیابی کند
و بتوانـ ــد برنامهریزی فعال کنـ ــد .چون تاریخ
محلی تاریـ ــخ عملگـ ــرا اسـ ــت و از آن انتظار
نظریهپـ ــردازی نداریم چون خرد و جزیی نگر
است.
ëëآیا کشـــورهای کوچک و یکدست هم تاریخ
محلیدارند؟
به طور خیلـ ــی کوتاه و فشـ ــرده باید گفت
دو مـ ــدل یا مکتب تاریخنـ ــگاری محلی کالن
وجـ ــود دارد؛ مدل انگلیسـ ــی و فرانسـ ــوی .در
مـ ــدل انگلیسـ ــی وقتـ ــی میگوییـ ــم اهل کجا
هستی میگویند ولزی هسـ ــتم یا اسکاتلندی
و نمیگوید انگلیسـ ــی هسـ ــتم ،ولـ ــی یک نفر
فرانسوی اگر مورد پرسش قرار بگیرد ،در همه
حال میگوید فرانسـ ــوی هستم در صورتی که
فرانسه استانهای زیادی دارد و آنها در تاریخ
محلیکارمیکنند.درانگلیسهمهمینطور
اسـ ــت که در تاریخ محلی مکتـ ــب غنی دارد.
در ایران تلفیـ ــق این دو اسـ ــت .اینکه با وجود
اقـ ــوام و ادیان گوناگـ ــون تأکید بر تاریخ محلی
باعث تفرق اسـ ــت یا اسـ ــتحکام .در پاسـ ــخ،
اقامه دلیل میکنیم که وقتی همه دیده شوند
و برای همه در جغرافیای سیاسـ ــی سـ ــهمی
ایجـ ــاد شـ ــود ،میتوانیم با صحت بیشـ ــتری
زندگی مسـ ــالمتآمیز داشـ ــت و بـ ــرای همه
سـ ــهمی در تاریخ ملی و سیاسـ ــت قائل شد.
تکیه ما در تاریخنگاری محلی ایران بر سـ ــنت
تاریخنگاری محلی مدرن است نه پیشامدرن.
در پیشـ ــامدرن یک روستا یا شهر مرکز عالم و
جهانآفرینشمیشد.درواقعفضایلنویسی
در متن درباره هر شهری بسیار چشمگیر بود
و این باعث میشـ ــد که نوعی رقابت کاذب به
وجود آید .در حالی که در سنت جدید هر شهر
در کنار سایر شهرها سـ ــعی در برجستهسازی
تواناییها دارد و حاال میشـ ــود جزیی از عالم.
مثالً اگر در گذشـ ــته میگفتند اصفهان نصف
جهان اسـ ــت ،امروز میگوییم جزیـ ــی از ایران
است؛ با همه استعدادها و تواناییها.
ëëدر ایـــران ،مطالعات تاریـــخ محلی چگونه
است؟
از سـ ــال  1379پیگیری شد تا تاریخ محلی
تبدیل به کرسی دانشگاهی و یک رشته شود.
بعد از تالشهای بسیار من و دوستانم در گروه
تاریخ دانشگاه اصفهان ،نهایتاً کرسی دکترای
تاریخ محلی در سال  1386راه افتاد که تاکنون
حدود  30دانشجوی دکتری و فارغالتحصیل
دارد .در همان زمان هم انجمنی تأسیس شد
و سـ ــایتی هم راهاندازی شـ ــد و همهچیز کامالً
مسـ ــتقل اسـ ــت .این گروه مضبوط و منسجم
اسـ ــت و هم علمی و هم خودگردان و افتان و
خیزان با هزینههای دانشـ ــجویی خود را اداره
میکند .بدنیسـ ــت بدانید تنها درسـ ــی که در
دانشگاههای ایران تحت عنوان تاریخ شفاهی
تدریس میشود ،دو واحد تاریخ شفاهی برای
همین دوره دکترای تاریخ محلی است.
ëëچهشدکهبرایتدریسزبانوادبیاتفارسی
وایرانشناسیبهبلغارستانرفتید؟
چنـ ــد سـ ــال پیـ ــش طرحـ ــی در آمـ ــوزش
عالـ ــی آغاز شـ ــد که بـ ــرای کرس ـ ـیهای زبان و
ادبیات فارسـ ــی ،افـ ــرادی همه سـ ــاله از ایران
اعزام میشـ ــوند تـ ــا اطالعات آن کرس ـ ـیها یا
دپارتمانها را به روزرسـ ــانی کنند .از دو سـ ــال
پیش عالوه بر زبان فارسـ ــی ،فکری منسـ ــجم
مطرح شد که ایران شناسی هم میتواند اعم
باشد.بههمیندلیلافرادیکهاعزاممیشوند
مراحلـ ــی را طی میکنند و خو ِد آموزش عالی
تصمیم میگیرد و به آنها پیشـ ــنهاد میدهد
کـ ــه میخواهیـ ــد بـ ــه کـ ــدام کشـ ــورها بروید و
مأمور میکند .فکر میکنم امـ ــروز حدود 120
مرکـ ــز در جهان برای زبان و ادبیات فارسـ ــی و
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ایران شناسـ ــی داریم و آنها کـ ــه آموزش عالی
میفرسـ ــتد حدود  30مرکز است که مأموران
مستقیم وزارت علوم هستند و به آنها استادان
مدعو یا اعزامی میگوینـ ــد .به این ترتیب که
آن دانشـ ــگاه از ایران دعوت میکند تا کسی را
بفرستد.دانشگاهصوفیادربلغارستان(«Sofia
 )University «St. Kliment Ohridskiیکـ ــی
از دانشـ ــگاههای قدیمی اروپا است که در سال
 1888تأسیس شده و اآلن چیزی در حدود 24
هزار دانشجو دارد .کرسی زبان و ادبیات فارسی
از سال  1957در آنجا راهاندازی شده و تدریس
زبان فارسی در آنجا مطرح است .خوشبختانه
در سـ ــال  1991ارتقا یافته و بـ ــه دپارتمان ایران
شناسـ ــی تغییر مییابد که سـ ــاالنه دانشـ ــجو
میپذیرد و حـ ــدود  70فارغالتحصیل دارد که
دیپلمات یا رایزنهای اقتصـ ــادی و فرهنگی
یا مشـ ــاوران و راهنمای توریسـ ــت میشـ ــوند.
اسـ ــتادان آنجا ،ریشـ ــه دار و صاحب اطالعات
وسـ ــیع و وثیقی هسـ ــتند .در رویارویی با آنچه
فعالً در دانشـ ــگاههای ایران هسـ ــت و یا آنچه
خودشان هستند ،ممکن است مسیر و راههای
جدید را تشخیص دهند و انجام دهند .این شد
که در سـ ــال  1394من مأمور شـ ــدم و در قالب
تدریس ایران شناسی و زبان و ادبیات فارسی
برای دوسـ ــال به بلغارسـ ــتان رفتم .دپارتمان
ایران شناسی بخشی از دانشکده شرق شناسی
(السنه شرقیه) اسـ ــت که  7رشته از زبانهای
مختلف دارد که ایران شناسـ ــی جرو زبانهای
شرق یا کالسیک به حساب میآید و ساالنه15
دانشجو در مقطع لیسانس ،تعدادی در فوق
لیسانس و اندکی هم در دکتری میپذیرد.
ëëپیشینه ایران شناســـی در بلغارستان به چه
یگردد؟
زمانیبرم 
ایران شناسـ ــی در اروپا بسـ ــیار وسیع است
که در ایتالیا باسـ ــتان شناسی و معماری و هنر
است ،در آلمان و لهسـ ــتان فقه اللغة یا زبان
شناسی و آواشناسی است ،در فرانسه ادبیات
است ،در روسـ ــیه تاریخ اسـ ــت و در اینجا هم
ادبیات پررنگترین است .نخستین حرکتها
در اوایل قرن بیسـ ــتم با ترجمه قسمتهایی
از شـ ــاهنامه و بعد گلسـ ــتان و بعدتر رباعیات
خیام آغاز شد که حتی بخشی از کتاب درسی
اینجـ ــا هم شـ ــد .از ادبیـ ــات معاصر هـ ــم آثار
صادق هدایت ،جالل آل احمد و محمدعلی
جمالـ ــزاده ترجمه میشـ ــود و همـ ــه اینها در
خالل سـ ــالهای  1910تـ ــا  1935یعنی قبل از
ایجاد کرسـ ــی ایران شناسی است .این جریان
با ترجمه ادبیات ایران از سـ ــوی فضال و ادبای
بلغـ ــاری صورت گرفت و برعکـ ــس ،از طریق
ایرانیهایمقیماینجاادبیاتبلغاریبهایران
معرفی شد .بلغارسـ ــتان ازجمله کشورهایی
اسـ ــت که قرابت معنایی و متنـ ــی زیادی با ما
دارد .با اینکه زبان بلغاری از ریشه اسالو است
اما حدود  500لغت مثل تپه و پرده و بابا و دادا
دارد که با فارسی یکی است .این نشان میدهد
ریشـ ــه ارتباط فرهنگی بسـ ــیار عمیق اسـ ــت.
حتی گروهی از مردم این سرزمین هستند که
میگویند ما قزلباش هستیم و از دوره صفویه
آمدهانـ ــد .بلغارسـ ــتان ،منطقهای اسـ ــت که
مدخل بالکان و در دوره عثمانی از ایالتهای
اثرگذار بوده اما فرهنگ ایرانی از دوره صفویه
بـ ــه این منطقه آمده .حتی در جنوب و شـ ــرق
این کشـ ــور ،کسانی هسـ ــتند که نشان میدهد
 400سال پیش از خراسان بزرگ بویژه نیشابور
وافغانستانبهاینمنطقهمهاجرتکردهاند.
ëëاسفندماه ســـال گذشـــته ،از کتاب فهرست
نسخههایفارسیکتابخانهملیدانشگاهصوفیا
رونمایی شد .چه میزان نسخ خطی فارسی در
آنجاوجودداردکهمدونشد؟
حدود  150جلد کتاب به زبان فارسی اعم
از دینی ،تاریخی و ادبی هست که در کتابخانه
ملی دانشگاه محافظت میشود و حتی نسخ
خطی از دوره تیموریان وجود دارد .این میراث
عثمانیاستکهبهآنجارسیدهوحتیگلستان
سـ ــعدی در کتابهـ ــای درسیشـ ــان تدریس
میشده است .حدود یک میلیون سند از زمان
صفویه هست که  50برگ آن به فارسی است
و در آن کنفرانس معرفی شد .این کتابها در
حال فهرستبرداری است و در آینده کارهای
خوبی ارائه میشود.
ëëشـــناخت اســـتادان بلغار از ایـــران چگونه
است؟
دانستههایبلغاریها ازمابهنسبتبسیار
بیشـ ــتر از اطالعات مـ ــا درباره آنها اسـ ــت .در
مکتب بلغارسـ ــتان ،تأکید و تمرکز بر ادبیات
میانه معاصر است .خو ِد آقای ایوو پانوف (Ivo
 )Panovکه رئیس بخش ایران شناسی است
بر ادبیات میانه تمرکـ ــز دارد و خانم لیودمیال
یانواتخصصبرادبیاتمعاصردارد.دیگرانی
هم هسـ ــتند که دسـ ــت بـ ــه ترجمـ ــه زدهاند و
کارهایشان مطرح است .بلغارستان از معدود
مناطقی است که سطح و میزان کارهایشان در
باب ادبیات ایران قابل توجه است.
ëëآینده ایران شناسی در بلغارستان را چگونه
میبینید؟
میتواند بهتر باشـ ــد در حالی که نسـ ــبت
بـ ــه خیلی جاهـ ــا وضعیـ ــت خوبـ ــی دارد .اوالً
دپارتمان دارد که مهم است و نشان میدهد
دولت آنها به این موضوع توجه داشـ ــته چون
میدانید که اگر دپارتمانی دانشـ ــجو نداشـ ــته
باشـ ــد تعطیل میشـ ــود .حتی سـ ــال گذشته
مصوبهای به اجرا درآمد که ایران شناسی جزء
 4یا  5دپارتمانی هسـ ــت که اگر دانشـ ــجو هم
نداشتهباشد،نبایدتعطیلشودوبایدبهشکل
پژوهشیکارکند.همینمسألهحاکیازجایگاه
خوب بلغارستان در ایران شناسی اروپا است.

