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 عبداهللا شهبازی 

 
قبل از شروع بحث اصلی باید دو مقدمه عرض کـنم، یکـی دربـارۀ تعریـف سـند و       

 سـخنرانی   ممکن است این دو بحث با عنوان      . دیگری دربارۀ مفهوم تاریخنگاری معاصر    
های تاریخی پس از انقالب       نظر رسند ولی دقیقًا مرتبط است زیرا پژوهش         من نامرتبط به  

 . دست یابدباید سرانجام به تعریفی واحد از این دو مفهوم 

 تعریف سند

نحوی که هر     شد به دیده  در تعریف سند    هایی    آشفتگی دیروز   های  در بعضی از سخنرانی   
 ،دیوارنوشـته  ه،به حسـاب آمـد؛ اعـم از کتـاب، نشـری           شیئی دارای ارزش تاریخی سند      

 یکـی  سـند  را بـا  منـابع پـژوهش تـاریخی     در واقع، دوسـتان     . و غیره و غیره    نبشته  سنگ
از آنجا که این یک کنفرانس علمی است ضرور است ابتدا تعریفی از سند داشته               . ندگرفت
 :باشیم

“داکومنت”فرهنگ وبستر   
کاغـذ مکتـوب    < : را چنـین تعریـف کـرده اسـت         )سند (1

توجـه کنـیم کـه کاغـذ         >.که حاوی اطالعات یـا شـواهدی باشـد        ) دستنوشته یا چاپی  (
اثـر مکتـوب یـا     <کتاب عبارتسـت از     طبق تعریف وبستر،    . با کتاب تفاوت دارد   مکتوب  

                                                      
1.  Document 



    تحقیقات و اسناد تاریخی پس از انقالب اسالمی ایران

 

2

۲

وسـیله جلـد بـه هـم وصـل       که معموالً بر روی اوراق کاغـذ منـدرج اسـت و بـه     چاپی  
  >.اند شده

رضـا فراسـتی در   آقـای  . توان سـند گفـت     نمیع منبع تاریخی    به هر نو   :سند تاریخی 
اند و در مجموعه مقاالت آن چاپ شده، اسـناد          مقاله خود که به همین همایش ارائه داده       

  : اند تاریخی را چنین تعریف کرده
هـای   های روزمره و مسـتمر دیـوان    ها و اوراقی که حاصل فعالیت       مجموعه نوشته 

های خاص رجال سیاسی، فرهنگی و غیره         جموعه نوشته سابق و ادارات کنونی یا م     
  2.بوده و ارزش تحقیقی و اسنادی پیدا کرده است

 نوشـته آن  بـه   تـاریخی   سـند   نظـر مـن،       بـه . تر شود   تر و دقیق    این تعریف باید مشخص   
باشـد؛   یشود که اوالً حـاوی اطالعـات    اطالق می ) چاپیماشینی یا   اعم از خطی یا     (کاغذی  

صورت کتاب یا نشریه یا هر شکل دیگر منتشرنشده باشد یا در شـمارگان                بهاصل آن   ثانیاً  
اسـناد صـوتی، تصـویری،      امروزه، با پیشرفت علم و فـن، بایـد          . محدود منتشر شده باشد   

 . را نیز در تعریف فوق ملحوظ داشتدیجیتالیو ای  رایانه
کلنـد  جـان ل  ایـن مـتن فرمـانی اسـت کـه           . گوینـد   به مگنا کارتا سـند تـاریخی مـی        

صادر کرد و طـی آن امتیـازاتی بـه          میالدی   1215در سال   ، پادشاه انگلیس،    )سرزمین بی(
متعلق بـه   ها و سایر اشیاء باستانی        یا کوزه ها    اسکلتبه  ولی کسی   . داد) ها  بارون(اشراف  

 . گوید هزاران سال قبل در این کشور سند تاریخی نمی
 و  مـوزه محل نگهداری اشیاء تاریخی     گویند، به      می کتابخانهبه محل نگهداری کتاب     

 . )مرکز اسناد( آرشیوبه محل نگهداری سند 
توان سند محسوب کرد هر چند یکـی از منـابع مهـم پـژوهش                 بنابراین، سکه را نمی   

کنم به تاریخ ساسانیان اثر لوکونین محقـق روس کـه            برای مثال، اشاره می   . تاریخی است 
تدوین شوروی سابق   های    سانی موجود در موزه   های دوره سا    طور عمده بر مبنای سکه      به

روشن است کـه جـای      . ای از تاریخ آن دوره دست پیدا کند         شده و توانسته به ابعاد تازه     
 . سکه در موزه است نه در مرکز اسناد

های نادرست در سـال       گذاری  کنم یکی از عللی که سبب برخی سیاست         گمان می من  
ای  لّی ایران در کتابخانه ملّی ایـران انجامیـد، حادثـه        اسناد م سازمان  اخیر شد که به ادغام      

 . باشد، همین ناآشنایی با مفهوم سند تاریخی بار انگیز و تأسف حیرت
                                                      

 قاجـار، پهلـوی و      دوران در موضوع اسـناد تـاریخی        اولی چاپ   ها  کتابمروری بر   ”رضا فراستی،     . 2
مقاالت همایش اسناد و تاریخ     مجموعه  ،  “1380جمهوری اسالمی به زبان فارسی از آغاز تا پایان سال           

 .174، ص 1381مرکز بررسی اسناد تاریخی، آذر : تهرانمعاصر، 
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 مبداء تاریخنگاری معاصر؟ 

دست دادند و گفتنـد کـه مبـداء           نژاد دیروز تعریفی از تاریخ معاصر به        دکتر زرگری آقای  
از این زمان است که ایران وارد       دانم زیرا      می های ایران و روس     تاریخ معاصر را از جنگ    

طـور جـدی در معـرض تهـاجم         یعنی بـه   ؛المللی جدید دنیای غرب شد      مدار روابط بین  
 . استعمار جدید اروپایی قرار گرفت

نظـر رسـمی، یعنـی نظـری کـه در           . نیسـت رسـمی   نژاد نظـر      البته نظر دکتر زرگری   
 یعنـی  ،دانـد  صر را از انقـالب مشـروطه مـی      شود، مبداء تاریخ معا     ها تدریس می    دانشگاه
 .  در ایران تکوین یافتمعاصر/ جامعه جدیدگویا که  زمانی

تأسـیس دولـت   معتقدم کـه مبـداء تـاریخ معاصـر را بایـد از      .  متفاوت است مننظر  
 907سـال  در در تبریـز    تاجگذاری شاه اسـماعیل اول      . صفوی در ایران محسوب داشت    

 اصفهان بـه تصـرف قشـون محمـود          1722در سال   . ستیالدی ا  م 1501/ هجری قمری 
طـور     میالدی با تاجگذاری نادر شـاه افشـار بـه          1736غلزایی درآمد و سرانجام در سال       

دولت در طول این دویست سال و اندی        ولی  . رسمی به حکومت صفوی پایان داده شد      
 کـه   عنوان حکومت مشروع ایـران جـایگیر شـده بـود            صفوی چنان در فرهنگ ایرانی به     

بـرای مشـروعیت بخشـیدن بـه سـلطنت خانـدان خـود              ابتـدا   شاه قاجار     بعدها فتحعلی 
 که سلطنت قاجاریه    ،و بعد تسب کرد   را به خاندان صفوی من    قجرها  ای ساخت و      تبارنامه

اعتبـار   ای برای بی  تالش فرهنگی گستردهالتواریخ  رستمتحکیم شد، با تدوین کتبی چون       
 . کردن صفویه شروع گردید

 . تاریخ معاصر تعریفی مورد توافق همگان موجود نیستاز 
ماقبـل  : کننـد  در تاریخنگاری جدید غرب معموالً تاریخ را به چند مرحله تقسیم مـی          

 و  7 تـاریخ معاصـر،    6، تـاریخ مـدرن    5 تاریخ میانـه،   4 تاریخ باستان،  3پیش تاریخ، تاریخ یا   
یعنـی شـروع انقـالب کبیـر         1789تاریخ مدرن یا جدید سال      مبداء  معموالً   8.تاریخ روز 
مجلـه  مـثالً   . شـود   رود و تاریخ معاصر به تاریخ قرن بیستم اطالق می           شمار می   فرانسه به 

                                                      
3.  Prehistory 

4.  Ancient History 

5.  Middle Hsitory 

6.  Modern History 

7.  Contemporary History 

8.  Recent History 
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 12 و اسـتانلی پـاین     11 و ریچـارد ایـوانس     10وسـیله والتـر الکـوئر       بـه  کـه    9،تاریخ معاصر 
منتشـر  ) محققین انگلیسی و آمریکایی دانشگاه کمبریج و دانشگاه ویسکانسـین آمریکـا         (

هـا شـروع      یا رومانیایی . وظیفه خود را بررسی تاریخ قرن بیستم قرار داده است         د،  شو  می
 13رهبـری تـوودر والدیمیرسـکو        بـه  1821 خودشـان را انقـالب       )جدیـد  (تاریخ مـدرن  

ولـی ایـن   . کننـد    و تاریخ معاصر را به تاریخ قرن بیستم این کشور اطالق مـی             14دانند  می
تر از تـاریخ       دانشگاه اسکس تاریخ معاصر را عام      مثالً،. بندی چندان عمومیت ندارد     دوره

  15.کند جدید تلقی می
طبعـاً مـا    . بنابراین، ضرور است که ما نیز تعریف خود را از تاریخ معاصر ارائه کنـیم              

مـثالً، مفهـوم    . بنـدی کنـیم     توانیم با معیارهای تاریخ غرب تـاریخ خودمـان را دوره            نمی
هـای    سـده ” یا   “قرون وسطی ” دوران موسوم به     ، که در تاریخنگاری غرب    “تاریخ میانه ”

تواند در تاریخنگاری ایران کاربرد داشته باشد زیرا یـک         گیرد، نمی    اروپا را دربرمی   “میانه
در تاریخنگـاری غـرب نیـز مـورد         ایـن مفهـوم     . مفهوم کامًال خاص اروپای غربی است     

در ایـران  ) مـدرن (جدید عنوان مبداء تاریخ  یا انقالب کبیر فرانسه به   . مناقشه جدی است  
گیـری    در اروپای غربی شاید انقالب کبیر فرانسه مبـداء شـکل          . اصًال قابل انطباق نیست   

 . عطف مصداقی ندارد  باشد ولی در سایر مناطق این نقطه“جامعه مدرن”
 

. شناسـم  عنـوان مبـداء تاریخنگـاری معاصـر مـی      من آغاز تشکیل دولت صفویه را به    
مبنـای  آیـد     شـان برمـی     هـای   که از استدالل    چناندارند و   ظر را   مورخین دیگری نیز این ن    

بندی من ارزشی نیست بلکه بر        ولی مبنای تقسیم  . استشان عالقه به صفویه       بندی  تقسیم
یعنی (های ایران و روسیه       ، که جنگ  نژاد  دو بنیان نظری استوار است که هم دکتر زرگری        

داند،   را مبداء تاریخ معاصر می     ) جدید غرباستعماری  وارد شدن ایران به مناسبات      آغاز  
را مبـداء تـاریخ     ) یعنی تکوین جامعه جدید ایرانی    (و هم مورخینی که انقالب مشروطه       

 . با آن توافق دارنددانند  معاصر می

                                                      
9.  Journal of Contemporary History (JCH) 

10.  Walter Laqueur 

11.  Richard J Evans 

12.  Stanley Payne 

13.  Tudor Vladimirescu 

14.  http://www.mnir.ro/exp/moderna/moder_uk.html 

15.  http://www.essex.ac.uk/history/courses/ugcontemp.htm 
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نظر من، آغاز تکوین غرب جدید نه انقالب کبیـر فرانسـه بلکـه آغـاز مـوج                    بهاول،  
.  مـیالدی شـروع شـد   1492تف کلمب در سال تهاجم ماوراءبحار است که با سفر کریس    

آغـاز قـرار    . شـود   طور جدی از سده شانزدهم مـیالدی شـروع مـی            این دوره تاریخی به   
 ایـران و روسـیه، یعنـی تهـاجم          هـای   بـا جنـگ   نیـز نـه     مدار غرب جدید    گرفتن ایران در    
شـروع   و    میالدی 1802ایران در سال    گرجستان   به   )تزار انگلوفیل روسیه  (الکساندر اول   

با تهاجم همزمان محمود غلزایـی، پطـر کبیـر     سال قبل    80 بلکه   ،های ایران و روسیه     جنگ
 1722ابراهیم پاشا نوشهرلی و دولتمردان دوره الله در عثمانی به ایران در سـال       روسیه و   

یافته و یـک تهـاجم اسـتعماری تمـام و کمـال بـود کـه                    این تهاجم سازمان   .میالدی است 
ایـن تهـاجم    دربـارۀ    زرساالراندر جلد پنجم    . های بعد رقم زد     ر سده سرنوشت ایران را د   

 . طور مفصل بحث خواهم کرد به
شـود کـه تـأثیرات آن در          ای اطالق می    طبق یک تعریف، تاریخ معاصر به دوره      دوم،  

در واقع، در   . دهم   من این تعریف را مبنا قرار می       16.زمان حاضر هنوز قابل ارزیابی است     
 تثبیت تشیع   :های اصلی جامعه امروزی ایران شکل گرفت         که شاخص  دوران صفویه بود  

عنوان مذهب اکثریت مردم ایران، تثبیت مرزهای جغرافیایی ایـران کنـونی و بسـیاری                 به
است که مـورخینی    به این دلیل    . کشد   اساسی دیگر که شرح آن به درازا می        های  شاخص
فوی را سـرآغاز تشـکیل دولـت    دولت صـ لتر هینتس، و بسیاری مورخین دیگر،    امانند و 

 17.دانند ملّی در ایران می
شانزدهم میالدی، که مصادف بـا ظهـور و تهـاجم           سده  عبارت دیگر، تاریخ ایران از        به

سـازد کـه      استعمار جدید غربی نیز هست، تا به امروز یک مجموعه واحد و همبسته را می              
نظـر    اریخی مـا گسسـته بـه      در ذهنیت ت  پانصد ساله   اگر این دوران    . غیرقابل تفکیک است  

تاریخنگـاری مـا   و ضـعف  واقعیت تاریخی نیست بلکه فقـر  گسست در آن رسد، علت    می
 . است

 تحقیقات تاریخی پیش از انقالب 

  : فرمودندچنین  1375 دیماه 3 در مقام معظم رهبری 
ــب    ــاری عق ــه تاریخنگ ــا در زمین ــتیم  م ــالب کارهــای   . افتــاده هس ــت انق طبیع

یـک  . تر باشد ایـن خصـلت بیشـتر اسـت        هرچه انقالب مردمی  . تیافته اس   ناسازمان
                                                      

16.  http://www.goethe.de/kug/ges/ztg/ein/enindex.htm 

 ،یونلو و ظهور دولت صـفو     یقو   آق حکومت: رانی در ا  یل دولت ملّ  کیتشنتس،  یوالتر ه : بنگرید به   .  17
 .1361، چاپ دوم، یخوارزم: ، تهرانیاووس جهاندارکیکرجمه ت
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درسـت بـرعکس    . هـا مبتالسـت     افتـادگی   عقـب گونه    اینانقالب مردمی حقیقی به     
همان کسانی که سیاست را تعیین کردنـد،        . وضع ما در دوران پهلوی انجام گرفت      
 قبـل   تاریخ و ایدئولوژی دستگاه پهلوی از...فرهنگ و تاریخنگاری را هم آوردند  

   ...آماده بود
ایـن  . مالحظه شکل گرفـت  در واقع، حکومت پهلوی بر بنیان یک نیروی فکری قابل    

سـواد کودتـا کـرد و حکومـت پهلـوی را             تصویر نادرست است که گویا یک قـزاق بـی         
طـور   ایران بـه غربگرای  حکومت پهلوی تداوم آرمانی بود که تجددگرایان        . تأسیس نمود 

دنبـال    میالدی بـه 1870زا حسین خان سپهساالر یعنی از دهه جدی از دوره صدارت میر    
تدریج انباشته شـد و سـرانجام در دوره           ایرانی به غربگرای  تجربه تجددگرایان   . آن بودند 

سلطنت احمد شاه قاجار در قالب رؤیای ایجاد یـک دیکتـاتوری مصـلح شـکل نهـایی                  
هـای    بـا آرمـان  رافت با همان مختصاتی کـه تجـددگرایی طبـق مـدل غـرب جدیـد          گر

که سلطنت پهلوی شکل گرفـت،        بنابراین، زمانی . زد  پیوند می ) گرایانه  باستان(آرکائیستی  
ریـزی یـک فرهنـگ        گروهی انبوه از نخبگان فکری مجرب و باسواد حرکت بـرای پـی            

های مهمی تدوین و منتشر شد که         در دوره سلطنت رضا شاه کتاب     . جدید را ادامه دادند   
 ساله سلطنت پهلوی پی ریخت و برخـی         53 را برای تمامی دوران      پایه فرهنگ جدیدی  

های   های نظری این نوع از تاریخنگاری حتی امروز هم دوام آورده و در دانشگاه               از بنیان 
مـثالً،  . گـردد  تلقی مـی ) آکادمیک(شود یعنی هنوز نیز تاریخنگاری رسمی   ما تدریس می  

تاریخ ایران  وسیله کتاب      غلبه دارد که به    در زمینه تاریخنگاری باستان هنوز همان نگاهی      
 .  میرزا حسن خان مشیرالدوله رواج داده شدباستان

البته منظور من این نیست که تاریخنگـاری پـس از انقـالب در همـه چیـز بایـد بـا                      
منظورم ایـن اسـت کـه تاریخنگـاری رسـمی         . تاریخنگاری قبل از انقالب متفاوت باشد     

هایی شکل گرفت کـه در جهـت توجیـه یـک              وی بر بنیان   پهل ه ایران در دور   )آکادمیک(
ایـن تاریخنگـاری متحـول      . ایدئولوژی جدید، ایدئولوژی حکومت مطلقه پهلـوی، بـود        

هـای مغـایر بـا تاریخنگـاری رسـمی بـه حـوزه تاریخنگـاری                  نشده یعنی هنوز دیـدگاه    
یار هـای مغـایر از نظـر علمـی بسـ            بعضی از این دیـدگاه    . دانشگاهی ما وارد نشده است    

 مثالً، تاریخنگاری رسمی ما بر بنیاد نظریـه اسـتبداد          :های رسمی است    تر از دیدگاه    جدی
 یا تاریخنگاری باستان ما بر بنیاد نظریه چراگاه یعنی مهـاجرت          ؛شرقی شکل گرفته است   

این دو بنیاد نظری از منظر تحقیقـات جـدی تـاریخی        . نام آریایی به فالت ایران      قومی به 
 .تقابل دفاع نیس
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 تحقیقات و اسناد تاریخی پس از انقالب

در زمینــه اساســی کــار ) 1367-1357(پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی در دهــه اول 
هـای تحـولی بـزرگ شـکل          تحقیقات تاریخی صورت نگرفت ولی در ایـن دوره بنیـان          

 . شدشکوفا تدریج در دهه دوم انقالب  گرفت که به
از سـوی   و اسنادی که در زمینـه تـاریخ معاصـر            ها  کتابتر    بیشدر دهه اول انقالب     

اول، شـعاری بـود؛     : برخوردار بود  ویژگی اساسی    سهاز  شد،    منتشر می هواداران انقالب   
هـا و   بعد تحقیقی آن غلبه داشت؛ سوم، متأثر از برخی پیشداوریبر افشاگری  روح  دوم،  

زان مسـلمان غلبـه      شمسی بر اندیشه سیاسی مبـار      1340الگوهای نظری بود که در دهه       
شـد   گاه منتشر مـی  به  اگر به یاد داشته باشیم، اسناد ساواک در آن دوران نیز گاه            .یافته بود 

البته منظور من تمامی کتب منتشـر شـده در ایـن دوران نیسـت               . با هدف افشاگری  ولی  
 . بلکه گرایش عمومی چنین بود

سـید  آقـای  نوشـته  ینی نهضت امام خم، صرفنظر از جلد اول کتاب مهم در این دوره  
منتشر شد که بر نگرش تـاریخی نسـل جـوان انقـالب             اثر قابل ذکر    دو  حمید روحانی،   

 نوشـته دکتـر سـید جـالل مـدنی؛ دوم،            تـاریخ معاصـر ایـران     اول،  : تأثیر جدی گـذارد   
از منظر خاصی بـه تـاریخ   هر دو اثر  . سید حسن آِیت  مرحوم   نوشته   هایی از تاریخ    درس
عنوان دفاع از روحانیت شیعه و اسالم انقالبی در واقع از عملکـرد             تحت  نگریست و     می

رهبـری دکتـر مظفـر بقـایی      حزب زحمتکشان ملت ایـران بـه  (معین یک جریان سیاسی  
، بـه  تأثیر این دو کتاب تا بدان حد بزرگ بود کـه ایـن نـوع نگـاه          . کرد  دفاع می ) کرمانی
 . شد میتاریخ معاصر تلقی جمهوری اسالمی ایران به عنوان نگاه رسمی  بهغلط، 

و در ایـن    طرف بودند     بیانقالب  و پژوهشگرانی که یا نسبت به       در میان نویسندگان    
مورد معاصر  و یا معارض با آن بودند نیز تاریخنگاری         گیری خاصی نداشتند      زمینه سمت 

منتشـر شـده   از سوی آنـان  ه سراغ ندارم که در این دور   مهمی  من کار   . توجه جدی نبود  
 . اثر احسان طبریایران در دو سده واپسین کتاب جز   بهباشد

ها نیز تاریخ معاصر مورد توجه نبود و درس تاریخ بـا انقـالب مشـروطه                  در دانشگاه 
  .گرفت در زمینه انقالب مشروطه نیز بحث اساسی صورت نمی. یافت پایان می

شـد و مـورد اسـتقبال     نتشر میدر این دوران متاریخ معاصر که های    کتاببسیاری از   
طـور عمـده تجدیـد چـاپ کتـب دوران قبـل از انقـالب بـود ماننـد                      گرفت، به   قرار می 

 .  حسین مکیتاریخ بیست ساله و اسماعیل رائین فراموشخانه و فراماسونری
شـد و منـابع در        مبحثی خشک تلقی مـی     هدر واقع، تاریخنگاری معاصر در این دور       

 . بوداین زمینه بسیار محدود 
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انباشـت کـوهی از اسـناد و        و آن   تحولی بـزرگ شـکل گرفـت        در این دوره    معهذا،  
دلیل وقـوع انقـالب در تصـرف نهادهـای عمـومی قـرار                مدارک مهم تاریخی بود که به     

 انقـالب تحـولی     هـای   وسـیله دادگـاه     مصادره اموال قریب به ده هزار خانواده به       . گرفت
پهلوی، علـم،  های   مانند خاندان-ها  این خاندان بعضی از   . ایجاد کرد بزرگ در این حوزه     

 انبوهی از اسناد مهم تاریخی در تصرف داشـتند کـه            -بوشهری و غیره و غیره    قراگوزلو،  
در دوران  . شـد   یافت این اسناد شـاید بـرای همیشـه مـدفون مـی              اگر انقالب تحقق نمی   

یـاد  طهماسـب مظـاهری بـر بن      آقـای   موسوی و ریاسـت     آقای میرحسین   وزیری    نخست
عنـوان    مستضعفان و جانبازان تمهیدی اندیشیده شد و مرکز اسناد بنیاد تأسـیس شـد بـه               

بعـدها  این همان نهاد مهم اسناد و تحقیقـات تـاریخی اسـت کـه               . پشتوانه حقوقی بنیاد  
تـاریخ   معاصر ایران تجدید سازمان یافـت و فصـلنامه           صورت مؤسسه مطالعات تاریخ     به

 . را منتشر نمودمعاصر ایران 
ز حالـت قبلـی خـارج شـد و          نیـز در اواخـر همـین دوره ا        سازمان اسناد ملّی ایران     

گنجینـه   پژوهشی بدل گردید و بـه انتشـار نشـریه            -پویای اسنادی تدریج به یک نهاد       به
 مفصلی در این زمینه بیـان کردنـد و          دکتر کیانی در سخنان خود مطالب     . دست زد اسناد  

 پیـروزی انقـالب اسـالمی در ایـن سـازمان تنهـا       در زمـان : دست دادند مقایسه مهمی به  
 میلیون بـرگ سـند افـزایش یافتـه و     200یکصد هزار برگ سند موجود بود که اکنون به    

اسـتفاده  وسـیله رایانـه قابـل       میلیون برگ آن به سند دیجیتالی تبدیل شده و بـه           5حدود  
 . است

کـه در    نت پهلوی، ظهور و سقوط سلط   کتاب  از  و غافلگیرکننده   انگیز    حیرتاستقبال  
و  هـزار دوره  147شمارگان آن بـه  ) چاپ نهم (1378 منتشر شد و در سال   1369بهمن  

هـای    عطفی در پـژوهش     نقطه هزار دوره رسیده،     170به حدود   ) چاپ چهاردهم (امروزه  
انتشار این کتاب نشان داد کـه تـاریخ معاصـر از          . رود  شمار می   بهتاریخی پس از انقالب     
روح به یک حوزه پویا و مورد عالقـه بخـش مهمـی از جامعـه                ییک مبحث خشک و ب    

های سیاسـی نقـش مهـم و          در این زمینه، مؤسسه مطالعات و پژوهش      . تبدیل شده است  
 .ماندگاری ایفا کرد

و ویژگی تحقیقات تاریخ معاصر در دهه دوم انقالب همین زنده بودن و پویـایی آن                
 . خود استپاسخگویی به عطش جامعه برای شناخت تاریخ 

ایـن نهـاد   . تأسیس مرکز بررسی اسناد تاریخی نیز یکی از نمادهای این تحول اسـت         
شکلی که شائبه سانسور و گزینش اسناد را تا حدود زیادی از میـان              به ،برای نخستین بار  

برد و اعتماد افکار عمومی و محققین را جلب کرد، انتشار اسـناد اطالعـاتی و امنیتـی را            
برای مثال، دولت بلشـویکی  . سابقه است بیدر جهان  این رویه   . از نمود شکل کتاب آغ    به
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را ) ژیم روسـیه تـزاری    سازمان اطالعاتی و امنیتی ر    ( اسناد اوخرانا    1917پس از انقالب    
در بریتانیا، که   . که این اسناد از اهمیت تاریخی بسیار برخوردار بود          منتشر نکرد در حالی   

 جهـانی دارد و در ایـن زمینـه پیشکسـوت محسـوب              دلیل مراکز مهم سند آن شهرت       به
تـا  . ، یعنی نه سال پیش، آغاز شد      1993العاتی تنها از سال     اسناد اط علنی کردن   شود،    می

های اطالعاتی و امنیتی خود را در اختیـار           سرویستاریخی  این زمان دولت بریتانیا اسناد      
) 2002مـه   (بهشـت امسـال     در اردی آخرین اسناد اطالعاتی انگلیس که      . گذارد  عموم نمی 

ایـن اسـناد کـامًال    .  میالدی و صعود استالین به قدرت تعلق دارد       1920علنی شد به دهه     
هنوز دربارۀ نقش سرویس اطالعاتی انگلیس در دو کودتای بـزرگ           . دستچین شده است  
، هـیچ سـندی در اختیـار        1332 مـرداد    28 و کودتـای     1299 اسفند   3در ایران، کودتای    

 28دربارۀ اسناد سیا و ماجرای عجیب امحاء اسـناد کودتـای            . نگرفته است محققین قرار   
شـاپور  ”ای بـا عنـوان    سـخن گفتـه و در مقالـه   نظریه توطئه   ایران در کتاب     1322مرداد  

تـر   طـور مشـروح   بـه ) تاریخ معاصر ایـران فصلنامه  ( “1332 مرداد   28ریپورتر و کودتای    
بررسـی  انتشـارات مرکـز     برخـی از    توان بـه     رغم انتقادهایی که می     به. بحث خواهم کرد  

 - فـوق اینجانب این انتقادات را مکررًا بـه گرداننـدگان مرکـز   وارد کرد، و  اسناد تاریخی   
یکـی از   خود  تأسیس و فعال شدن این مرکز        ،ام گفته -میزبانان محترم ما در این همایش     
ه اخیر شـکل    حوزه تاریخنگاری معاصر ایران در ده     در  نمادهای تحول بزرگی است که      

 . گرفته است
میـان  موجی از عالقه به تاریخنگاری معاصر نیز در دوران، یعنی دهه اخیر، در همین   

دامنه این موج   . های متعدد انجامید    ایرانیان خارج از کشور شکل گرفت و به تولید کتاب         
ایـن مـوج بعضـاً از سـوی         . ه اسـت  های اخیر به داخل ایـران نیـز تسـرّی یافتـ             در سال 
دانند و بعضاً از سـوی کسـانی کـه            طرف و مستقل می     گرانی است که خود را بی     پژوهش

بـه مــوج  اخیـر  گــروه . نگـاه خصـمانه بــه انقـالب و جمهـوری اســالمی ایـران دارنـد      
پرداخـت و   . نگرنـد   مـی و عنـاد    ب با خصـومت     انقالبرخاسته در دهه دوم     تاریخنگاری  

یروانـد آبراهامیـان و در      دکتـر   سـوی   ، کـه ابتـدا از       “نظریه توطئه ”اشاعه مفاهیمی مانند    
احمد اشـرف آن را  دکتر مطرح شد و بعد  ظهور و سقوط سلطنت پهلوی      مقابله با کتاب    

 نیـز بـا انگیـزه    خـاطرات علـم  به گمان من،   .  یک نمونه از این مقابله است      ،تئوریزه کرد 
  را درهـا  جدیـدترین نمونـه   یکـی از    . تدوین و منتشـر شـد     خاطرات فردوست   مقابله با   

نویسنده نه تنهـا از انبـوه اسـناد ایرانـی           . یابیم  عباس میالنی می  دکتر  زندگینامه هویدا اثر    
برای تدوین کتاب خود استفاده نکرده بلکه برخی نظرات تخریبی و منفـی را نیـز علیـه                  

فـرج  آقـای   و یا در کتابی که      . مراکز اسناد و مؤسسات پژوهش تاریخی بیان داشته است        
 :  دربارۀ فعالیت اسناد تاریخی ایران چنین آمده استسرکوهی منتشر کرده،
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. کننـد   پـروا سـند جعـل مـی         دیدم بـی  ... به اسنادشان نیز اعتمادی نیست که     ... مرا

دیدم که برخی اسناد پرونـده      ... برند  دست می ... های زمان شاه    دیدم که در پرونده   
را ...  مورخان آینـده  کنند که   برند و اسنادی جعلی بر پرونده اضافه می         را از بین می   
   18.فریب دهند

گونه تبلیغات تخریبی در مقابل کتب و اسنادی که از سوی مراکز اسناد و تـاریخ                  این
خواننده و پژوهشگر خود دارای قـوه داوری       . تواند مؤثر باشد    نمیشود    معاصر منتشر می  

ت شـمس   خـاطرا یـا   اهللا کاشـانی      اسـناد آیـت   با مطالعه کتبی چـون      است و مثالً    و تمیز   
تواند تشـخیص دهـد کـه آیـا ایـن اسـناد               سادگی می   بهاسناد خلیل ملکی    یا  آبادی    قنات

 . یکسویه و گزینشی است یا خیر

   معاصرمراکز اسناد و تحقیقات تاریخهای  کاستی

ها و معایـب کـار را         رغم این تحول واقعًا بزرگ که در دهه اخیر رخ داده، باید کاستی              به
  :نیز دید
ین نقیصـه تحقیقـات تـاریخ معاصـر کمبـود نیـروی انسـانی مجـرب و                  تر  بزرگ -1

رویـه  ایـن  ،  متأسـفانه . اسـت و مشکالت مادی پژوهشگران موجـود       ای    پژوهشگر حرفه 
مــدیران را بــه کارهــای نمایشــی گــذاران و  سیاســتمعتـاد و رایــج جهــان ســومی کــه  

 تـاریخی نیـز نمـود    گیزاند، در ایران نیز رواج دارد و این امر در عرصه تحقیقـات    ان  برمی
نیـروی انسـانی، یعنـی اندیشـه و         در عمل و نـه در حـرف،         در این چارچوب،    . یابد  می

تـوان    رود که مـی     اهمیت چندان ندارد و تصور می     پژوهشگر،  و دانش و تجربه     خالقیت  
کـه  ای   هزینـه . استفاده پژوهشـی کـرد    و غیرمتخصصی   به سادگی از هر نیروی نامجرب       

شـود بسـیار بـیش از         ، مانند ساختمان و غیره و غیره، می       ژوهش پ صرف مواد غیرانسانی  
حفــظ و حمایــت مــادی و معنــوی از یعنــی  -ای اســت کــه صــرف پژوهشــگر هزینــه

تعـداد پژوهشـگران تـاریخ    . شـود   می-پژوهشگران موجود و پرورش پژوهشگران آینده    
کنند، بسـیار   یکنند، یعنی تنها از این طریق ارتزاق م        میکار  ای    صورت حرفه   معاصر که به  
ای از رشـد و شـکوفایی    روشن است که بدون وجود یک گروه محقق حرفه    . محدود است 

 . توان سخن گفت نمیای، از جمله تحقیقات تاریخی،  در هر عرصهتحقیقات 
ایـن  اسـت و گـرایش     وقـت     و پـاره  ای    های غیرحرفه   دوم، مدیریت بزرگ  نقیصه   -2

هـای    سـاالری   ت تـاریخ معاصـر بـه دیـوان        به تبدیل مؤسسات و مراکـز تحقیقـا       مدیران  

                                                      
 . 2002نشر بارن، چاپ اول، ژانویه : سوئدیاس و داس، فرج سرکوهی،   .  18
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متاسفانه، این به یک سنت مخرب تبدیل شده که مدیرانی کـه از مشـاغل مهـم                 . نمایشی
در رأس  یـا موقتـًا بـه ایـن مشـاغل دسترسـی ندارنـد،               شـوند،     مـی رده  اجرایی کنار گذا  

 و یا مدیرانی که در مشـاغل مهـم اجرایـی جـای              گردند  مؤسسات پژوهشی منصوب می   
گیرند و آن را      میخود  دست    همزمان ریاست مراکز پژوهشی را نیز به      به هر دلیل،     دارند،

وقـت و      است کـه بـدون مـدیران تمـام         شنرو. دهند   قرار می  یشای از کار خو     حاشیهدر  
 . توان سخن گفت متخصص و کارآمد از شکوفایی مراکز پژوهشی نمی

3-       باید بیاموزیم کـه    . استی و نمایشی     سومین نقیصه عمده، گرایش به کارهای کم
کمیـت بایـد بـا      . جامعـه باشـد   فکری و پژوهشـی     تواند پاسخگوی نیازهای      کمیت نمی 

. کنـد   کیفیت مطلوب توأم باشد و کمبود نیروی پژوهشی طبعاً این کمیت را محدود مـی              
تواند به شکوفایی پژوهش تاریخی در ایران بینجامد، افزایش تعداد کتبی نیسـت               چه می   آن

عمیـق و بکـر اسـت کـه         جـدی،   های    تولید پژوهش شود، بلکه      حوزه منتشر می   که در این  
 . تأثیر بگذارد بتواند در حوزه اندیشه تاریخی و سیاسی

وجـود   نقیصه بزرگ دیگر، عـدم دسـتیابی محققـین و عالقمنـدان بـه اسـناد یـا                -4
ریخی ویـژه در مـورد اسـناد تـا          این نقصان به  . های فراوان در این زمینه است       محدودیت

بـه  ایـن وزارتخانـه   محتـرم  شایسته اسـت کـه مسـئوالن     . وزارت اطالعات صادق است   
ایـن اسـناد،    تمهیدی بیندیشـند کـه      دست زده و    متبوع  تفکیک اسناد تاریخی وزارتخانه     

 . طبعاً طبق ضوابط معقول، در دسترس پژوهشگران قرار گیرد
ـ       انبـوهی از مهـم    وجـود   ،   اصـلی   پنجمین نقیصـه   -5 اریخی ایـران در    تـرین اسـناد ت

یـا انتقـال آن   هایی است که خود را موظف به ارائه آن به محققین    ها و سازمان    وزارتخانه
ها باید به اسناد تاریخی وزارت        ترین این مجموعه    از مهم . دانند  نمیبه مراکز اسناد کشور     

شایسـته اسـت کـه ایـن نهادهـا یـا بـه              . نفت و اسناد مراکز نظامی و انتظامی اشاره کرد        
سـازمان اسـناد ملّـی ایـران     تأسیس مراکز اسناد خود همت گمارند و یا این اسناد را بـه              

 ایـران وارد  نگـاری ناپـذیری بـه تاریخ   از میان رفتن این اسناد لطمات جبران. انتقال دهند 
 . خواهد ساخت

 تمرکز یا عدم تمرکز؟ 

 :پردازم میبه آن بحث تمرکز یا عدم تمرکز مراکز اسنادی نیز از مباحثی است که 
این تمرکز به ایجـاد یـک نهـاد دولتـی و            . تمرکز مراکز اسناد نه ممکن است نه مفید       

هـایی   سـاالری  با تمـامی بالیـایی کـه چنـین دیـوان     ساالری حجیم خواهد انجامید   دیوان
مثالً، فرض کنید که تمـامی مراکـز اسـناد          . تواند بر سر پژوهش و پژوهشگران بیاورد        می
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سـلیقه و     تمرکز شود و این نهاد در انحصـار رئـیس و مـدیرانی کـج              ایران در یک نهاد م    
توان تصور کرد کـه   میدر صورت تحقق چنین احتمالی  . خدای نکرده مغرض قرار گیرد    

 . چه ضربات سهمگینی بر تاریخنگاری نوپای معاصر در ایران وارد خواهد شد
 که به ایجـاد  نظریه تمرکز یکی حکومت صدام حسین در عراق استالگوی مدافعان   

دولتی دست زد و دیگری تجربه حکومت حافظ اسـد در سـوریه   اسناد بزرگ یک مرکز  
 دلیـل   در سایر کشورهایی که تنها یک مرکـز اسـناد وجـود دارد، بـه              . چنین کرد گویا  که  

ایران نیـز در دوره پهلـوی تنهـا یـک           . فقدان پژوهش تاریخی جدی در آن کشورهاست      
  . خر عمر آن تأسیس شد که در اوامرکز اسناد داشت

در جهـان   ترین مراکز پژوهشـی و اسـنادی تـاریخ معاصـر              در بریتانیا، که دارای مهم    
تعدد مراکز اسـناد    ترین الگو مورد توجه باشد،        عنوان موفق   تواند به   است و الگوی آن می    

  متـولی  19.)او. آر. پـی  (این درست است که مرکز اسناد ملّی بریتانیا       . کامًال رسمیت دارد  
اسناد دولتی است ولی توجه کنیم که هنوز مرکز اسـناد وزارت سـابق امـور هندوسـتان                  

و دهـد     بریتانیا به حیات خود ادامـه مـی       عنوان یکی از مراکز مهم اسناد         به) ایندیا آفیس (
، بسـیاری از اسـناد   عـالوه  به. گیرد صورت نمی . او. آر. هیچ تالشی برای ادغام آن در پی      

هـا و مراکـز اسـناد         کتابخانهو  ) آکسفورد(زی مانند کتابخانه بادلین     مهم انگلیسی در مراک   
یافتـه و نهادینـه       این وضع کامًال رسـمیت    . شوند  متعدد و فراوان این کشور نگهداری می      

گونـه    در ایاالت متحده آمریکا و در سایر کشورهای غربی نیز وضع به همین            . شده است 
یو ملّـی هنـد، کـه متـولی رسـمی اسـناد             در هند نیز چنین است و عالوه بر آرشـ         . است

 . باشد ها مرکز اسناد موجود می تاریخی غنی این کشور است، ده
 با تشکر 

                                                      
19.  Public Record Office (PRO) 


