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 اشاعه فرهنگ ایران 
در شرق اروپا

 گفت و گو با »مرتضی نورائی«؛ استاد مدعو ایران شناسی  و زبان و ادبیات فارسی 
در دانشگاه سنت کلیمنت آخریدسکی صوفیا  بلغارستان

حمیدرضا محمدی

در علم »تاریخ« بسیار مطلع است. تمام متدهای جهانی روز را می داند و حتی خود، اکنون 
به جایگاهی رسیده که نظریه  پردازی نیز می کند. اگر بگوییم طرح و بحث »تاریخ محلی« در 
فضای تاریخ نگاری امروز ایران مدیون اوست، سخنی به گزافه نگفته ایم. او که تالش کرد این 
گونه، به فضای علمی ایران راه یافته و در دانشگاه ها تدریس شود، حتی انجمنی هم دارد که 
با این عنوان فعالیت می کند. »مرتضی نورائی« چیزی در حدود 26 ســـال است که تدریس 
در فضای آکادمیک را تجربه می کند و اکنون اســـتاد تمام در گروه تاریخ دانشـــگاه اصفهان 
است. تازه  ترین کتابش )مشترک با مهدی ابوالحسنی ترقی( هم که اوایل سال گذشته منتشر 
شد، »تاریخ شـــفاهی و جایگاه آن در تاریخ نگاری معاصر ایران )۱۳۸۵-۱۳۵۸(« است. اما 
وجه دیگر زندگی علمی او که ســـبب ساِز این گفت و گو شـــد، حضور او به عنوان استاد مدعو 
ایران شناســـی و زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه صوفیا بلغارستان بود. او که زمستان ۱۳94 
به آن ســـرزمین رفت و 22 اسفنِد همان ســـال باحضور مدیر گروه ایران شناسی معارفه شد، 
قرار است در راســـتای فرهنگ ایران و تاریخ و ادبیات میهن ما در اروپای شرقی بکوشد. با او در 
روزهای حضور در ایران به گفت و گو نشستیم تا ازتجربه نزدیک به دو سال فعالیت علمی در 

بلغارستان و برآیندش از ایران شناسی در آنجا بگوید که در ادامه می خوانید.
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ë  دلمشغولی دیگِر شما، »تاریخ جایگزین« است. در این حوزه، تقریباً چیزی نمی دانیم و عالقه مندم
تا شما آن را باز کنید.

تاریخ جایگزین )Alternate History( نوعی از تاریخ نگاری اســـت که ذهن جامعه را فعال می کند 
و به نوعی برادر رمان نویسی است. مثاًل این فرض را می نویسند که اگر کودتای 1299 پیروز نمی شد 
و احمدشـــاه ادامه می داد چه می شـــد؟ و یا آنکه اگر هیتلر شکست نمی خورد، وضع جنگ جهانی 
دوم و جهان چه می شد؟ تحریک و تهییج قوه تخیل در این نوع تاریخ نگاری مبنایی برای پیشتازی 
است و رشد تفکر. ما با مؤلفه های تاریخی بازی می کنیم تا از بحران ها پیشگیری کنیم. اینکه در داخل 
بحران قرار بگیریم و بخواهیم آن را حل کنیم ســـخت است. این تاریخ نگاری می تواند جامعه را از 
قبل برای فرایند های خاص آماده می کند. مثاًل باید بنویســـند که اگر هریک از نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری اخیر، پیروز می شد وضع جامعه چگونه خواهد  شد؟ هر کسی را در ذهن به کرسی 
نشاند و در مسیر وعده ها و برنامه ها آنها را برای چهار سال بازسازی کرد: تخیل. کاندیداها در عرصه 
متون رقابت تنگاتنگی خواهند داشـــت. تاریخ جایگزین هم مربوط  به زمان های قبل اســـت و هم 
آینده. یعنـــی می تواند در بزنگاه های تاریخی راه جدید پیش بینی 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 می رسد یکی از جذابیت های درس تاریخ در مدارس 
می توانـــد همین تاریخ جایگزین باشـــد تا ذهن و ذائقه تاریخ نگاری و تاریخ نگـــری دانش آموزان را 
تحریک  و آنها را برای مســـئولیت های آینده آماده کند. حیطه تاریخ جایگزین بسیار وسیع است و 

حتی آزاد، کار و کارآفرینی آن عالی است.

ë  ،آقای نورائـــی! در ابتدا و برای ورود به بحث
از پیشـــینه خانوادگی خـــود بگویید. اینکه چه 
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 

چه نقشی برای شما در این میان داشت؟
ــال 1340  ــ ــارده خرداد س ــ ــــن در روز چه م
ــــط  ــــرف و در یک خانواده متوس ــــف اش در نج
ــــدم. تحصیالت  ــــی متولد و بزرگ ش و روحان
ــــپس در خمینی شهر  ابتدایی را در نجف و س
ــان  ــ ــتان را در اصفه ــ ــهر( و دبیرس ــ )همایونش
ــه کتابخانه  ــ ــواده ما همیش ــ ــــدم. در خان گذران
ــای مذهبی،  ــ ــــت و کتاب ه ــود داش ــ ــــی وج غن
ــتانی و ادبی حتی به زبان های  ــ تاریخی،  داس
ــــی و عربی هم بود که اتفاقاً بخشی از  انگلیس
ــــم از مرحوم پدرم برایم به یادگار مانده  آن ه
ــــخ خطی منحصر بفرد  و تعدادی از آنها نس
است. بنابراین سنین رشد من با کتاب پیوندی 
ناگسستنی داشته و مستقیم یا غیرمستقیم 

تأثیر داشته است.
ë اهل سرزدن به کتابفروشی هم بودید؟

ــــی ام با  ــه آن معنا. نوجوان ــ ــه ب ــ بله ولی ن
سال های پیش از انقالب یعنی از سال 1350 
ــد. آن زمان دوره ای بود  ــ تا 1357 مصادف ش
ــد  ــ که کتابخوانی میان نوجوانان و جوانان رش
ــتاد  ــ ــریعتی، اس ــ کرده بود و کتاب های دکتر ش
ــــات جالل آل احمد و  مطهری و از حوزه ادبی
دیگران را پیوسته و خواه ناخواه می خریدیم. 

هنوز هم برخی از آن کتاب ها را دارم.
ë  پس آن آثار، در جهت گیری شما مؤثر بوده

است.
ــا. خوِد من، در  ــ ــــل م دقیقاً. و نه من که نس
دبیرستان، رشته علوم تجربی می خو اندم اما 
در نهایت در دانشگاه به علوم انسانی گرایش 
ــــکی و  پیدا کردم و به جای رفتن به علوم پزش
ــــی و مشتقات آن،  به  مشتقات آن یا مهندس
ــتقات آن رفتیم.  ــ ــانی و مش ــ ــراغ علوم انس ــ س
این نتایج موجی بود که بیشتر فهمی را رواج 
ــلی پدید آمد که بسیار  ــ می داد. در نتیجه نس

فعال و اندیشمند ظاهر شد.
ë  تاریخ چـــه جذابیتی برایتان داشـــت که به

سراغ آن رفتید؟
ــانی که از  ــ ــام علوم انس ــ ــود به ن ــ میدانی ب
حقوق و علوم سیاسی شروع می شد و تا تاریخ 
ــفه و جغرافیا می رفت، چون آن زمان  ــ و فلس
ــگاه 12 رشته حق انتخاب  ــ برای ورود به دانش
ــتر نبود. هرکدام از اینها ورودی داشت و  ــ بیش
ــــوی هریک از اینها وارد  ــتیم که به س ــ باور داش
ــویم، در فضای علوم انسانی هستیم. من  ــ ش
نسبت به »تاریخ« دیدگاه خاصی نداشتم. اما 
ــته تاریخ فضایی دارد که هرکس وارد آن  ــ رش
ــود، بعد مجذوبش می شود. چون این  ــ می ش
رشته در همه حال به نظر می رسد جذابیت 
ــــگاهی ندارد اما وقتی وارد آن  شغلی و دانش

می شوی گرفتارش می شوی.

ë این گرفتاری از چه جنبه ای است؟
ــر  ــ ــوم دکت ــ ــه مرح ــ ــــخ چنانچ تاری ــــم  عل
ــــت که  ــود اس ــ ــــوب می گوید علم حس زرین ک
ــای جذابیت ها  ــ ــــوی، دنی وقتی وارد آن می ش
ــیاری  ــ ــــی دارد. اصالً بس ــــت و لذایذ خاص اس
ــزء علوم لذیذه  ــ ــــدم، آن را ج ــان متق ــ از مورخ
ــــذت کم کم آدمی را  می دانند. بنابراین این ل
ــود  ــ جذب می کند. اما از آن جهت گفته می ش
علم حسود چون تمامیت  طلب است یعنی 
ــه بیان دیگر،  ــ ــما را می گیرد. ب ــ همه وجود ش
ــتخدام علم تاریخ قرار می گیرید،  ــ شما در اس
ــد. مثاًل  ــ ــما باش ــ نه آنکه آن علم تحت امر ش
پزشک، علم پزشکی را در استخدام خودش 
درمی آورد. اما علوم انسانی برعکس است و 
ــر ارجمندترین علوم در دنیا،  ــ به همین خاط
ــــمندان آن،  ــــت چون دانش ــانی اس ــ علوم انس
ــد. در اروپا و  ــ ــان را وقف در آن می کنن ــ خودش
امریکا کسانی که به این علوم می آیند مقامی 

بسیار ارجمند دارند.
ë  اما در کشور ما علوم انسانی کمتر محل توجه

است.
ــــت. در کشور ما  تا حدودی همین طور اس
ــانی مضاعف است. کمتر  ــ فشار به علوم انس
ــور هم واقع  ــ ــود و قدری مهج ــ قدردانی می ش
ــــت درونی  ــــی مربوط به وضعی ــده. بخش ــ ش
است و بخشی هم شاید مربوط به موقعیت 

حرفه ای باشد.
ë  .این پرسش شاید بسیار بدیهی به نظر برسد

اما مایلم دیدگاه شما را بدانم که چرا باید تاریخ 
خواند؟

ــنامه و هویت زنده است  ــ تاریخ یک شناس
ــد عرصه در همه ملل و  ــ و خواندن آن در چن
در همه دوره های تاریخی وجود داشته است؛ 
ــــت. مانند بهداشت  یکی عرصه عمومی اس
ــــطح عمومی مانند  عمومی که همه باید س
مسواک و استحمام را داشته باشند، بهداشت 
ــــت و همه باید سطح  تاریخی هم همین اس
مشخصی تاریخ بدانند. سطح عمومی سطح 
ــــت و باید در مدرسه  ــنی نیس ــ ــــخت و خش س
ــیما  ــ ــا  تریبون های عمومی مانند صدا و س ــ ی
پیوسته متذکر شود. ولی در مقطع تخصصی 
ــده ای به  ــ ــــت تا ع ــــت، احتیاج اس ــه فنی اس ــ ک
ــوند و در  ــ ــتقیم وقف این رشته ش ــ ــــکل مس ش
وقف شدن به تولیدات فنی با استاندارد های 
ــــت بزنند و این هویت زنده را پیوسته  باال دس
ــند. اینکه غنی سازی گذشته تا چه  ــ غنا ببخش
ــــخی است که  ــــد؟ پاس حد و حدودی باید باش
ــــل دارند، هرگونه  ــان حرفه ای برای مل ــ مورخ
ــازی بیش از حد و درگیر ایدئولوژیک  ــ غنی س
ــــت. همین امروز شرایطی که  مصیبت بار اس
ــــگ تاریخ  ــــت جن ــه خاورمیانه هس ــ در منطق
ــاع. تکفیری ها هم  ــ ــــگ اجتم ــه جن ــ ــــت، ن اس
نتیجه همین تفکر هستند. به بیان دیگر این 
ــــت که پیش از این به طور  ــته  هایی هس ــ گذش
ــده و  ــ ــازی ش ــ ــــب و غیرعلمی غنی س نامناس

ــته امروز مخاطب یافته و  ــ تبدیل به متن گش
در حال رویارویی است. افراطی  شدن، جنگ 
تاریِخ ناسالم است که از عرصه خصوصی به 
عرصه عمومی آمده و نتوانسته توجیه کند و 
ــته است. جامعه  ــ متولیان درستی هم نداش
ــد ناهنجار و افراطی گری  ــ که به مصرف عقای
ــــی رود، در منطقه خاورمیانه  )Hard Line( م
به شکل رفتارهای تروریستی خودش را نشان 
می دهد چون تاریخی که در این جامعه قرار 
دارد از نوع مسموم است و افرادی که مواد آن 
ــرایط را ناهنجار کرده اند.  ــ را تزریق می کنند ش
ــوء  تفاهم در  ــ ــتباه یا س ــ پس یک تخطی یا اش
تاریخ ممکن است تولید یک جنگ جهانی 
ــیار  ــ ــــن صورت، کاری بس ــد. کار مورخ بدی ــ کن
ــــت و اگر مورخانی صاحب روش،  غامض اس
ــیم،  ــ ــته باش ــ ــــب فرهنگ و بزرگ نداش صاح
ــــت.  ــه ای کوچک خواهیم داش ــ حتماً جامع
ــته پدیده ای مانند اورانیوم است که اگر  ــ گذش
ــــمومیت  ــازی آن از حدی بگذرد مس ــ غنی س
ــان مورخان  ــ ــــت. نگرش می زا و خطرناک اس
ــان می دهد که تاریخ می تواند دنیا را آرام   ــ نش
یا ناآرام و خشن کند. به همین دلیل در پایان 
ــیاری از درس های  ــ ــــی دوم بس ــــگ جهان جن
تاریخ مدارس اروپا تا دهه 1960 تعطیل شد. 
ــیار برای برقراری  ــ نهایتاً پس از مطالعات بس
این درس استداللی استخراج شد که »تاریخ 
علمی است برای ارتقای سطح شهروندی«، 
برای بهتر زیستن، همزیستی مسالمت آمیز و 
ــه از آن پس میان مورخان به عنوان  ــ چیزی ک
نوعی قسمنامه مد نظر آمد، بنا شد این تاریخ 
ــای منطقی و  ــ ــــمت نگرش ه جامعه را به س
عقالنی پیش ببرد و نه نگرش های هیجانی 

و احساسی.
ë  نقش مورخان در این میان چگونه است؟

دیدیم کـــه مثالً نظریه »برخـــورد تمدن ها«ی 
ساموئل هانتیگتون چه نتایجی به بارآورد.

ــه اظهارنظر  ــ ــــت که هم ــــت این اس حقیق
ــتند.  ــ تاریخی می کنند و همه صاحبنظر هس
ــه درگیر آن  ــ ــــت که هم علم تاریخ علمی اس
ــــت که  ــان تنها حیوانی اس ــ ــتند چون انس ــ هس
گذشته خود را به یاد می آورد. ولی آن تاریخی 
که می خواهد جامعه را هدایت کند و جامعه 
ــــهروند نیکو هدایت کند باید  ــــمت ش را به س
ــازوکاری دقیقاً  ــ ــد. مورخ س ــ دست مورخ باش
ــــن جامعه ما،  ــــک دارد اما در همی مثل پزش
ــتمداران و اقتصاددانان ما اظهارنظر  ــ سیاس
ــتند و چون  ــ ــــی می کنند ولی مورخ نیس تاریخ
راه تاریخ را از فرعی وارد شدند برداشت های 
ــه دارند  ــ ــکننده و نگاهی ک ــ ــــی دارند و ش فرع
ــــت، از یک گذرگاه فرعی  جامع االطراف نیس
ــده با کم  ــ با عینک رنگی وارد اتوبان تاریخ ش
ــفید انگاری  ــ ــیاه و س ــ ــــعی در س حوصلگی س
دارند، رانندگی شان متعادل و متقارن نیست 
و تولیداتشان بر حجم اشکاالت می افزاید. این 
محصوالت تاریخ بما هو تاریخ نیست بلکه 
ــــت که احساسات را تحریک کرده  تاریخی اس
و منجر به جنجال می شود. در حالی که فشار 

تاریخ امروز به عقالنیت است.
ë  شما طی این ســـال ها، در ســـه حوزه تاریخ

مطالعه کرده اید که در ایـــران، به تازگی محل 
توجه شده است. یک از آنها، »تاریخ شفاهی« 
است. اساســـاً این نوع از تاریخ نگاری چگونه 

رویکردی دارد؟
سابقه تاریخ شـــفاهی به سال های بعد 
از جنـــگ جهانـــی دوم بـــاز می گـــردد. 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 
سهمگین و جابه جایی های جمعیت نشان 
داد که نمی شـــود به شکل ســـنتی حافظه 
تاریـــخ را تقویـــت کرد و آن را نوشـــت. پس 

 )Oral History( مرحله اول تاریخ شفاهی
با مصاحبه فعال یعنی کسی که مثالً تاریخ 
جنگ جهانی را می دانست با کسانی که در 
جنگ شرکت داشتند گفت و گو می کرد. این 
شروع رفته رفته گســـترش یافته و اکنون در 
قرن بیست و یکم وسیع تر شده و هر کسی و 
از هر صنفی سوابقی را می بیند که باید ثبت 
شود. در گام نخست، تاریخ شفاهی در دهه 
1960 و 1970 میـــالدی برای افراد بیســـواد، 
کارگران و زنان بـــود ولی بعد به این نتیجه 
رســـیدند که می تواند عالوه براینکـــه افراد 
غایب عرصـــه تاریخ را حاضـــر کند، نقش 
حاضران را هم بیشـــتر کند. به همین دلیل 
در این نوع تاریخ نگاری، همه افراد جامعه 
درگیر آن می شـــوند تا گذشته خود را حفظ 
کنند و به عنوان تجربه برای نسل های آینده 
ثبت کنند. این بود که به شـــکل وسیعی در 
دانشـــگاه های مختلف اروپا و امریکا و ژاپن 
انجام شد و بعد به دانشـــگاه های خاوردور 
کشیده شد. هر جامعه ای برای برنامه ریزی 
بایـــد حداکثـــر اطالعات را داشـــته باشـــد و 
شعار این است که هرکس می تواند »مورِخ 
شفاهی« باشد. امروزه در مرحله سوم تاریخ 
شفاهی ما نمی خواهیم نْفِس واقعه را زنده 
کنیم اما به دنبال حولیات وقایع )چه بود؟ 
چه می خواســـتیم؟ و چه شد؟(می گردیم. 
تفسیر های به روز درباب وقایع بی شک کلید 

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، تفسیر های دست اندرکاران 
را ثبـــت کـــرده و بدانیم. یعنی تفســـیر ها و 
تحلیل های به روز در قالب تاریخ شـــفاهی 
برای آیندگان عینی تر خواهد بود. جوامعی 
موفق تـــر هســـتند کـــه مبانـــی و داده هـــای 
موثق تری بـــرای برنامه ریزی درخشـــان تر 
داشـــته باشـــند. علـــم تاریـــخ در این نحله 
جدیـــد، میان زندگی روزمره مـــردم آمده و 
می گوید می توانیم داشته هایمان را بی کم 
و کاست جمع کنیم برای برنامه ریزی بهتر 
و جلوگیری از اشـــتباه بیشتر، تا یک ملت از 
یک سوراخ دوبار گزیده نشود. ناگفته نماند 
کـــه تاریـــخ شـــفاهی دو لقـــب دارد؛ تاریخ 
بی واســـطه یعنـــی نمی گذاریم مشـــمول 
گذشـــت زمان شـــود و تاریخ آینـــده یعنی 
هرکـــس می خواهد آینـــده را در اختیارخود 
داشـــته باشد و مهندسی کند باید بیشترین 
اطالعات را داشـــته باشـــد و تاریخ شفاهی، 

بهترین منبع برای حافظه فعال است.

ë  در ایران، چه زمانی تاریخ نگاری شفاهی آغاز
شد؟

 نـــگارش تاریخ شـــفاهی در ایـــران پیش 
ازاین به طور انفـــرادی از دهه پنجاه و به طور 
انگشت شمار دیده می شود. اما حیات جدی 
و تاحـــدودی دانشـــگاهی آن از دهـــه 1380 
شـــروع شد و حاال دیگر کســـی نیست که این 
نحلـــه تاریخ نـــگاری را نداند و نشناســـد. اما 
مهم، سطوح مختلف تولید است. در تاریخ 
شـــفاهی کارهایی که انجام شـــده را نه صفر 
می دانیم و نه صد. همه ارزشمند است. ولی 
این نوع تاریخ نگاری بالنده است و الزم است 
تا روش های به روزی داشـــته باشیم. امروز 7 
مؤلفه تلفیقی در روش شناسی تاریخ نگاری 
پرســـش مداری،  اســـت:  مطـــرح  شـــفاهی 
مطالعات کیفی، نظـــام گلوله برفی، نظریه 
بنیـــادی، آرشـــیو ســـازی، میـــان رشـــته ای و 
صنعتی سازی. تاریخ شفاهی پدیده ای است 

میان رشته ای ومتفاوت.
ë  .بازگردیم ــان  ــ علمی ت ــی  ــ زندگ ــرور  ــ م ــه  ــ ب

ــد را در کدام دانشگاه سپری  ــ ــی ارش ــ کارشناس
کردید؟

البته زندگی خصوصی هر معلمی با زندگی 
ــود. دقیقاً از  ــ ــزاد می ش ــ ــراه وهم ــ علمی او هم
همین زمان زندگی مشترک شروع و همراهی 
ــته در همه مراحل بعدی که  ــ ــرم پیوس ــ همس
ــیار اثرگذار بوده و هست.  ــ ناهموار هم بود، بس

ــال 1367در دانشگاه  ــ کارشناسی ارشد را در س
ــروع و از پایان نامه خود در  ــ ــتی ش ــ شهید بهش
ــال 1370 با موضوع »مشروعیت حکومت  ــ س
ایلخانی«، با راهنمایی مرحوم عزیزاهلل بیات و 

مشاوره سیدجواد طباطبایی دفاع کردم.
ë مشروعیت به چه معنا؟

هر حکومتـــی درهر دوره ای مایل اســـت 
تا دیرپا باشـــد و مؤلفه ها و ســـازوکارهایی به 
کار بندد تا بیشـــتر حکومت کند. این بیشـــتر 
حکومت کردن بیشـــتر به استبداد می رود  یا 
در مواردی به اصالحات غازان خان؛ ایلخان 
مغول منجر می شـــود که حکومـــت خود را 
بیمه  کند و مقبول مردم می شـــود تا ماندگار 
بماند. من کوشـــش کردم بررســـی کنم خود 
مشروعیت چیســـت و یک حکومت چگونه 
می تواند بفهمد چه درجه ای از مشـــروعیت 
را دارد. از منظر تاریخی می توان 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 مؤلفه های 

دعاگویی رعایا بوده است.

ë برای دکتری، به اروپا رفتید؟
ــگاه منچستر  ــ ــال 1375 به دانش ــ بله، در س
انگلیس رفتم. چون دپارتمان ایران شناسی آن 
قوی بود. استاد راهنمای من در آنجا، پروفسور 
ــوع  ــ ــود و موض ــ ب  )Paul Luft( ــــت ــاول لوف ــ پ
پایان نامه ام »تاریخ اجتماعی مشهد از 1900 تا 
1914 میالدی.« این کار، چند جنبه ای بود؛ هم 
ــال پیش و 8 سال پس  ــ ــروطه )6 س ــ تاریخ مش
ــر بود و هم آنکه مورد مطالعه  ــ از آن( و معاص
ــــی تاریخ  ــه به نوع ــ ــــهد( ک ــهر )مش ــ آن یک ش
محلی محسوب می شد. ضمن اینکه دانشگاه 
ــگاری محلی  ــ ــتر یکی از مراکز تاریخ ن ــ منچس
ــور بود. اسناد درباره موضوع  ــ مطرح در آن کش
ــــی وجود داشت.  ــــی و فارس کار به زبان انگلیس
ــــن بود که لوفت خود متخصص  نکته دیگر ای
ــال 1379 ادامه  ــ ــــن دوره تا س ــان بود. ای ــ خراس
یافت و بالفاصله جهت ادامه کار به دانشگاه 

اصفهان بازگشتم.
ë  حاال که صحبت به اینجا رسید، درباره »تاریخ

محلی« هم می خواهم بپرسم و اینکه انجمن 
تاریخ محلی ایرانیان را مدیریت می کنید.

ــه این  ــ ــــی )Local History( ب ــــخ محل تاری
ــــت که استعدادها در یک جا متمرکز  معنا اس
ــتایی استعدادهایی  ــ ــهر و روس ــ نیست و هر ش
دارد و مورخان محلی سعی می کنند سهمی 
ــــی پیدا کنند.  ــا در پیکره تاریخ محل ــ برای آنه
اصطالحاً می گوییم همه باید شنیده یا دیده 
ــالت را دارد که  ــ ــــن رس ــوند. تاریخ محلی ای ــ ش
هیچ بخش کشور مخفی یا ساکت نباشد. این 
ــا آزادکردِن تاریخ  ــ ــــع دموکراتیزه کردن ی در واق
است. نوع نگاه این نیست فالن شهر یا منطقه 
را به عرش برسانیم و بگوییم این شهر در دنیا 
بهترین است بلکه می خواهیم جایگاه و سهم 
ــــم  آن را در تاریخ ملی بدانیم. یعنی یک چش
ــــت و نگاه دیگر در منطقه  ما به تاریخ ملی اس
ــهر. رسالت تاریخ محلی در دوران مدرن  ــ یا ش
ــتعدادیابی کند  ــ ــامدرن این است که اس ــ و پس
ــد. چون تاریخ  ــ ــد برنامه ریزی فعال کن ــ و بتوان
ــــت و از آن انتظار  ــرا اس ــ ــــخ عملگ محلی تاری
ــردازی نداریم چون خرد و جزیی نگر  ــ نظریه پ

است.
ë  آیا کشـــورهای کوچک و یکدست هم تاریخ

محلی دارند؟
ــرده باید گفت  ــ ــــی کوتاه و فش به طور خیل
ــگاری محلی کالن  ــ ــــدل یا مکتب تاریخ ن دو م
ــــوی. در  ــــی و فرانس ــود دارد؛ مدل انگلیس ــ وج
ــــم اهل کجا  ــــی می گویی ــــی وقت ــــدل انگلیس م
ــتم یا اسکاتلندی  ــ هستی می گویند ولزی هس
ــــی یک نفر  ــتم، ول ــ ــــی هس و نمی گوید انگلیس
فرانسوی اگر مورد پرسش قرار بگیرد، در همه 
ــــوی هستم در صورتی که  حال می گوید فرانس
فرانسه استان های زیادی دارد و آنها در تاریخ 
محلی کار می کنند. در انگلیس هم همین طور 
ــــب غنی دارد.  ــــت که در تاریخ محلی مکت اس
ــــت. اینکه با وجود  ــــق این دو اس در ایران تلفی
ــون تأکید بر تاریخ محلی  ــ ــوام و ادیان گوناگ ــ اق
ــــخ،  ــتحکام. در پاس ــ ــــت یا اس باعث تفرق اس
اقامه دلیل می کنیم که وقتی همه دیده شوند 
ــــهمی  ــــی س و برای همه در جغرافیای سیاس
ــتری  ــ ــود، می توانیم با صحت بیش ــ ــاد ش ــ ایج
ــرای همه  ــ ــــت و ب ــالمت آمیز داش ــ زندگی مس
ــــت قائل شد.  ــــهمی در تاریخ ملی و سیاس س
ــــنت  تکیه ما در تاریخ نگاری محلی ایران بر س
تاریخ نگاری محلی مدرن است نه پیشامدرن. 
ــامدرن یک روستا یا شهر مرکز عالم و  ــ در پیش
جهان آفرینش می شد. در واقع فضایل نویسی 
در متن درباره هر شهری بسیار چشمگیر بود 
ــد که نوعی رقابت کاذب به  ــ و این باعث می ش
وجود آید. در حالی که در سنت جدید هر شهر 
ــــعی در برجسته سازی  در کنار سایر شهر ها س
ــود جزیی از عالم.  ــ توانایی ها دارد و حاال می ش
ــته می گفتند اصفهان نصف  ــ مثالً اگر در گذش
ــــی از ایران  ــــت، امروز می گوییم جزی جهان اس

است؛ با همه استعدادها و توانایی ها.
ë  در ایـــران، مطالعات تاریـــخ محلی چگونه

است؟
ــال 1379 پیگیری شد تا تاریخ محلی   ــ از س
تبدیل به کرسی دانشگاهی و یک رشته شود. 
بعد از تالش های بسیار من و دوستانم در گروه 
تاریخ دانشگاه اصفهان، نهایتاً کرسی دکترای 
تاریخ محلی در سال 1386 راه افتاد که تاکنون 
حدود 30 دانشجوی دکتری و فارغ التحصیل 
دارد. در همان زمان هم انجمنی تأسیس شد 
ــد و همه چیز کاماًل  ــ ــایتی هم راه اندازی ش ــ و س
ــــت. این گروه مضبوط و منسجم  ــتقل اس ــ مس
ــــت و هم علمی و هم خودگردان  و افتان و  اس
ــــجویی خود را اداره  خیزان با هزینه های دانش
ــــی که در  ــــت بدانید تنها درس می کند. بدنیس
دانشگاه های ایران تحت عنوان تاریخ شفاهی 
تدریس می شود، دو واحد تاریخ شفاهی برای 

همین دوره دکترای تاریخ محلی است.
ë  چه شد که برای تدریس زبان و ادبیات فارسی

و ایران شناسی به بلغارستان رفتید؟
ــوزش  ــ ــــی در آم ــــش طرح ــال پی ــ ــد س ــ چن
ــــی های زبان و  ــرای کرس ــ ــد که ب ــ ــــی آغاز ش عال
ــاله از ایران  ــ ــرادی همه س ــ ــــی، اف ادبیات فارس
ــــی ها یا  ــا اطالعات آن کرس ــ ــوند ت ــ اعزام می ش
ــال  ــ ــانی کنند. از دو س ــ دپارتمان ها را به روز رس
ــــجم  ــــی، فکری منس پیش عالوه بر زبان فارس
مطرح شد که ایران شناسی هم می تواند اعم 
باشد. به همین دلیل افرادی که اعزام می شوند 
ــــی را طی می کنند و خوِد آموزش عالی  مراحل
ــنهاد می دهد  ــ تصمیم می گیرد و به آنها پیش
ــورها بروید و  ــ ــدام کش ــ ــه ک ــ ــد ب ــ ــه می خواهی ــ ک
ــروز حدود 120  ــ مأمور می کند. فکر می کنم ام
ــــی و  ــز در جهان برای زبان و ادبیات فارس ــ مرک

ــه آموزش عالی  ــ ــــی داریم و آنها ک ایران شناس
ــتد حدود 30 مرکز است که مأموران  ــ می فرس
مستقیم وزارت علوم هستند و به آنها استادان 
ــد. به این ترتیب که  ــ مدعو یا اعزامی می گوین
ــگاه از ایران دعوت می کند تا کسی را  ــ آن دانش
  Sofia«(بفرستد. دانشگاه صوفیا در بلغارستان
ــــی  University »St. Kliment Ohridski( یک
ــگاه های قدیمی اروپا است که در سال  ــ از دانش
1888 تأسیس شده و اآلن چیزی در حدود 24 
هزار دانشجو دارد. کرسی زبان و ادبیات فارسی 
از سال 1957 در آنجا راه اندازی شده و تدریس 
زبان فارسی در آنجا مطرح است. خوشبختانه 
ــه دپارتمان ایران  ــ ــال 1991 ارتقا یافته و ب ــ در س
ــــجو  ــاالنه دانش ــ ــــی تغییر می یابد که س شناس
ــــدود 70 فارغ التحصیل دارد که  می پذیرد و ح
ــادی و فرهنگی  ــ دیپلمات یا رایزن های اقتص
ــوند.  ــ ــــت می ش ــاوران و راهنمای توریس ــ یا مش
ــه دار و صاحب اطالعات  ــ ــتادان آنجا، ریش ــ اس
ــتند. در رویارویی با آنچه  ــ ــیع و وثیقی هس ــ وس
ــــت و یا آنچه  ــگاه های ایران هس ــ فعالً در دانش
خودشان هستند، ممکن است مسیر و راه های 
جدید را تشخیص دهند و انجام دهند. این شد 
ــــدم و در قالب  ــال 1394 من مأمور ش ــ که در س
تدریس ایران شناسی و زبان و ادبیات فارسی 
ــتان رفتم. دپارتمان  ــ ــال به بلغارس ــ برای دوس
ایران شناسی بخشی از دانشکده شرق شناسی 
ــــت که 7 رشته از زبان های  )السنه شرقیه( اس
ــــی جرو زبان های  مختلف دارد که ایران شناس
شرق یا کالسیک به حساب می آید و ساالنه 15 
دانشجو در مقطع لیسانس، تعدادی در فوق 

لیسانس و اندکی هم در دکتری می پذیرد.
ë  پیشینه ایران شناســـی در بلغارستان به چه

زمانی برمی گردد؟
ــیار وسیع است  ــ ــــی در اروپا بس ایران شناس
ــتان شناسی و معماری و هنر  ــ که در ایتالیا باس
ــتان فقه اللغة یا زبان  ــ است، در آلمان و لهس
شناسی و آواشناسی است، در فرانسه ادبیات 
ــــت و در اینجا هم  ــیه تاریخ اس ــ است، در روس
ادبیات پررنگ ترین است. نخستین حرکت ها 
ــتم با ترجمه قسمت هایی  ــ در اوایل قرن بیس
ــتان و بعدتر رباعیات  ــ ــاهنامه و بعد گلس ــ از ش
خیام آغاز شد که حتی بخشی از کتاب درسی 
ــــم آثار  ــات معاصر ه ــ ــد. از ادبی ــ ــا هم ش ــ اینج
صادق هدایت، جالل آل احمد و محمدعلی 
ــه اینها در  ــ ــود و هم ــ ــزاده ترجمه می ش ــ جمال
ــا 1935 یعنی قبل از  ــ ــال های 1910 ت ــ خالل س
ــــی ایران شناسی است. این جریان  ایجاد کرس
ــــوی فضال و ادبای  با ترجمه ادبیات ایران از س
ــــس، از طریق  ــاری صورت گرفت و برعک ــ بلغ
ایرانی های مقیم اینجا ادبیات بلغاری به ایران 
ــتان ازجمله کشورهایی  ــ معرفی شد. بلغارس
ــــی زیادی با ما  ــــت که قرابت معنایی و متن اس
دارد. با اینکه زبان بلغاری از ریشه اسالو است 
اما حدود 500 لغت مثل تپه و پرده و بابا و دادا 
دارد که با فارسی یکی است. این نشان می دهد 
ــــت.  ــیار عمیق اس ــ ــه ارتباط فرهنگی بس ــ ریش
حتی گروهی از مردم این سرزمین هستند که 
می گویند ما قزلباش هستیم و از دوره صفویه 
ــــت که  ــتان، منطقه ای اس ــ ــد. بلغارس ــ آمده ان
مدخل بالکان و در دوره عثمانی از ایالت های 
اثرگذار بوده اما فرهنگ ایرانی از دوره صفویه 
ــــرق  ــه این منطقه آمده. حتی در جنوب و ش ــ ب
ــتند که نشان می دهد  ــ ــور، کسانی هس ــ این کش
400 سال پیش از خراسان بزرگ بویژه نیشابور 

و افغانستان به این منطقه مهاجرت کرده اند.
ë  اسفندماه ســـال گذشـــته، از کتاب فهرست

نسخه های فارسی کتابخانه ملی دانشگاه صوفیا 
رونمایی شد. چه میزان نسخ خطی فارسی در 

آنجا وجود دارد که مدون شد؟
حدود 150 جلد کتاب به زبان فارسی اعم 
از دینی، تاریخی و ادبی هست که در کتابخانه 
ملی دانشگاه محافظت می شود و حتی نسخ 
خطی از دوره تیموریان وجود دارد. این میراث 
عثمانی است که به آنجا رسیده و حتی گلستان 
ــان تدریس  ــ ــای درسی ش ــ ــــعدی در کتاب ه س
می شده است. حدود یک میلیون سند از زمان 
صفویه هست که 50 برگ آن به فارسی است 
و در آن کنفرانس معرفی شد. این کتاب ها در 
حال فهرست برداری است و در آینده کارهای 

خوبی ارائه می شود.
ë  شـــناخت اســـتادان بلغار از ایـــران چگونه

است؟
دانسته های بلغاری ها از ما به نسبت بسیار 
ــــت. در  ــا درباره آنها اس ــ ــتر از اطالعات م ــ بیش
ــتان، تأکید و تمرکز بر ادبیات  ــ مکتب بلغارس
 Ivo( میانه معاصر است. خوِد آقای ایوو پانوف
Panov( که رئیس بخش ایران شناسی است 
ــز دارد و خانم لیودمیال  ــ بر ادبیات میانه تمرک
یانوا تخصص بر ادبیات معاصر دارد. دیگرانی 
ــه زده اند و  ــ ــه ترجم ــ ــــت ب ــتند که دس ــ هم هس
کارهایشان مطرح است. بلغارستان از معدود 
مناطقی است که سطح و میزان کارهایشان در 

باب ادبیات ایران قابل توجه است.
ë  آینده ایران شناسی در بلغارستان را چگونه

می بینید؟
ــــبت  ــد در حالی که نس ــ می تواند بهتر باش
ــــی دارد. اواًل  ــــت خوب ــا وضعی ــ ــه خیلی جاه ــ ب
دپارتمان دارد که مهم است و نشان می دهد 
ــته چون  ــ دولت آنها به این موضوع توجه داش
ــته  ــ ــــجو نداش می دانید که اگر دپارتمانی دانش
ــال گذشته  ــ ــود. حتی س ــ ــد تعطیل می ش ــ باش
مصوبه ای به اجرا درآمد که ایران شناسی جزء 
ــــجو هم  ــــت که اگر دانش 4 یا 5 دپارتمانی هس
نداشته باشد، نباید تعطیل شود و باید به شکل 
پژوهشی کار کند. همین مسأله حاکی از جایگاه 

خوب بلغارستان در ایران شناسی اروپا است.


