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فراموش نکنید که خیلی اوقات وقایع اجتماعی و
سیاسی مرتبط با یکدیگر رخ میدهند که مطالعه
همزمـ ــان آنها ،درک مـ ــا از نقاط مبهـ ــم تاریخ را
افزایش میدهـ ــد .طی همه این سـ ــالها رعایت
مسـ ــألهای مدنظرم بوده ،اینکه اگر سـ ــراغ بررسی
فالنشخصرفتهام،همزمانبهشرایطاجتماعی
و تحوالت همدوره او در کشور هم توجه کردهام.
 ëëالبته وقایـ ــع جهانی مرتبط با شـ ــخص یا دوره
موردنظرراهممطالعهکردهاید!
بلـ ــه ،به هرحـ ــال نمیتوانیم سـ ــراغ فـ ــرد یا
برههای از تاریخ کشورمان برویم بیآنکه تحوالت
داخلی یا خارجی همدوره آن را بررسـ ــی نکنیم.
اما نکته دیگر ،برای تقسیمبندیهای تاریخی که
نبایـ ــد بیتوجه از آن عبور کرد ،ضرورت بررسـ ــی
دورههای زمانی بر اساس تحوالت است .همین
دوره قاجـ ــار از جهـ ــت تحـ ــوالت مختلفـ ــی قابل
تقسیمبندی و بررسی اسـ ــت .از فتحعلی شاه تا
احمدشـ ــاه ،دنیا و بهتبع آن کشورمان با تحوالت
بسـ ــیاری روبهرو شـ ــده؛ تلگـ ــراف آمـ ــده ،راهآهن
سـ ــاخته شـ ــده و حتی برق و گاز به زندگی مردم
راهیافتـ ــه و ارتباطات میان افراد و جوامع شـ ــکل
دیگری پیدا کرده اسـ ــت .اینها را گفتم که بدانید
حتی بعـ ــد از پیـ ــروزی انقالب ،طی چهل سـ ــال
اخیر هم بـ ــا تحوالت مختلفی روبهرو شـ ــدهایم!

پیدا کنند .گمان میکردم بـ ــا چنین راهکارهایی
میتـ ــوان همهچیز را درسـ ــت کرد ،امـ ــا عالقهای
به حضـ ــور در محافل و انجام اقدامات سیاسـ ــی
نداشتم؛ بخصوص که هنوز محصل بودم .البته
ناگفتهنماندکهمادرمهمبشدتنگرانبودکهبه
سمتفعالیتهایسیاسینرومبویژهسرنوشت
«مریم فیروز» ،عمه خودش را دیده بود؛ فیروز از
چهرههای سیاسی سرشناس حزب توده در دوره
پهلوی به شمار میآمد که به اعدام محکوم شد.
مادرم آنقدر ترسـ ــیده بود که گفـ ــت« :هرگز حق
نداری به سمت سیاست بروی».
ëëچطورشدکهسرازکارنشردرآوردید؟
ماجرا به تعدادی سـ ــند و از سـ ــویی خاطرات
بهجای مانده از «حسینقلی خان نظامالسلطنه
مافـ ــی» بازمیگـ ــردد؛ نـ ــوه ایشـ ــان از دوسـ ــتان
صمیمیام بود کـ ــه روزی گفـ ــت« :بیا خاطراتی
که از او باقیمانده را ببین ».به نظر آمد که کتاب
فوقالعادهای خواهدشـ ــد ،بنابراین تصمیم به
انتشار آن گرفتیم .پسر ایشان که متأسفانه فوت
کرده پیشـ ــنهاد تأسیس انتشـ ــاراتی خانوادگی را
مطرح کرد .از آنجاییکه دانشگاهها تعطیل شده
بود و تقریباً بیکار بودم ،استقبال کردم .از همان
ابتدا با همکاری دوسـ ــتانی همچون «سـ ــیروس
سـ ــعدوندیان» نشـ ــر تاریخ ایران را بنـ ــا نهادیم؛

کردهاند یا من! معلوم نیسـ ــت .تقریباً همزمان
اسـ ــت .خانم الهیجی عزیز میگویـ ــد من اولین
ناشر زن هستم و من هم این عقیده را نسبت به
خودم دارم .هرچند که در نهایت فرقی هم ندارد
ایشان هم ناشر بسیار خوب و موفقی هستند.
ëëشـ ــما طی برههای از تاریخ اجتماعی کشورمان
وارد کار نشر شـ ــدید که هنوز حضور زنان را در این
عرصه برنمیتابیدند .شـ ــرایط بهگون ـ ـهای بود که
مشکالتیبیشازمردانپیشرویتانباشد؟
نشـ ــر در آن سـ ــالها کار مردانهای به شـ ــمار
میآمد؛ آنقـ ــدر که وزارت ارشـ ــاد تأکید کرده بود
برای انجـ ــام کارها باید نماینده مرد بفرسـ ــتیم.
ابتدا یکی -دو ناشر زن بودیم که قدم به کار کتاب
گذاشتیم؛ مابقی اغلب زنانی بودند که انتشارات
همسران آنان بسته شده بود و برای بقای کار باید
بهناچار امتیاز دیگری به نام خودشان میگرفتند.
با اینحال زنان کمکم به عرصه نشـ ــر هم نظیر
دیگر مشاغل راهیافتهاند .البته پیشتر در کار نشر
تایپیست و منشی زن فعالیت داشت اما هنوز به
چاپخانهها راه نیافته بودند و این پدیدهای است
کـ ــه بعد از انقالب رخ داد .حضـ ــور فعال زنان در
بخشهـ ــای مختلف ،امکانی اسـ ــت که از طریق
انقـ ــاب فراهم شـ ــد .پیش از آن تنهـ ــا دختران و
زنان اقشار معدودی از جامعه تحصیالت عالی
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ëëگفتوگو را با سالهای کودکیتان شروع کنیم؛
برههخاصیازتاریخکشورمانکهباجنگجهانی
دوم همراه شد و از سـ ــویی زندگی در خانوادهای با
آن پیشینه تاریخی خاص که از گذشتهتان در دوره
قاجارسراغداریم!
برخـ ــاف اغلـ ــب دختـ ــران آن روزگار مـ ــن
خوشاقبـ ــال بـ ــودم؛ والدینم تحصیـ ــل دختران
را امـ ــری ضروری نمیدانسـ ــتند امـ ــا وقتی دیدند
عالقهمندهستممانعتراشینکردند،شایدمشوقم
نبودنـ ــد اما هرگاه که الزم بـ ــود حمایتم کردند .در
این بین نـ ــگاه تربیتی پدرم نیز نقـ ــش مؤثری در
شکلگیری شخصیتم داشت؛ از همان سن و سال
کودکی وقتی بابت ماجرایی اندوهگین میشـ ــدم
اصرار داشـ ــت که بهجای گریه ،برای حل مشکلم
تالش کنم و تأکیـ ــد میکرد که« :ضعیفه نباش».
و حـ ــاال کـ ــه خاطرات آن سـ ــالها را مـ ــرور میکنم
میتوانمتأثیرآنگفتهپدرمرادرشکلگیریمسیر
زندگ ـ ـیام ببینم .مادرم بهرغـ ــم آنکه تنها یکی-
دو سال مدرسـ ــه ژاندارک رفته و مابقی را در خانه
درس خوانده بود اما در آن روزگار زن باسـ ــوادی به
شـ ــمار میآمد؛ با اینکه برخوردار از تربیتی سنتی
بود اما همیشـ ــه فرزندانش را به مطالعه تشویق
میکرد .کتابخوانیام با آثار فرانسـ ــویزبان شروع
شد چراکه سالهای بچگیام خبری از کتابهای
فارسی مناسب کودکان نبود .پدرم هم عالقهمند
تاریخبودومطالعه درخانهمانتقریباًکاریعادی
بود .جو حاکم بر خانواده آنقدر بر من اثر گذاشته
بود که پیش از یادگیری خواندن و نوشـ ــتن سـ ــراغ
کتابخانه پدرم میرفتم؛ کتابها را برمیداشـ ــتم
و آنهـ ــا را ورق م ـ ـیزدم .اینهـ ــا را گفتم کـ ــه بدانید
نمیتوانـ ــم منکر تأثیر فضای خانواده و از سـ ــویی
امکانات مالی خوب در مسیری که سالهاست به
آن مشغول هستم بشـ ــوم .بااینحال بزرگترین
افسـ ــوس زندگ ـ ـیام این اسـ ــت که چـ ــرا هدفمند
تحصیلنکردم.
ëëدرشرایطیکهشمارایکیازچهرههایسرشناس
تاریخنگاری و از سویی نشـ ــرمان میدانند چطور
چنینافسوسیدارید؟
اینافسوسازجهتآغازتحصیالتووقفهای
است که میان فارغالتحصیلی از مقطع کارشناسی
ارشد تا دکترای من رخ داد .اگر با هدف مشخصی
قدم به دانشگاه گذاشته بودم جلوتر از حاال بودم.
راستش تدریس و از سویی فعالیتم در عرصه نشر
اتفاقی و بر اساس یکی -دو پیشنهاد رخ داد.
ëëدوران دبیرسـ ــتان و کارشناسـ ــی ارشـ ــد شما در
انگلستان سپری شد؛ بالفاصله بعد از بازگشت به
ایرانتدریسراآغازکردید؟
نه ،بعد از اتمام کارشناسـ ــی ارشـ ــد بالفاصله
بازنگشتم بویژه که چهار سال با همسر مصریام
ساکن مصر بودم تا اینکه به ایران برگشتم و طالق
گرفتـ ــم .مدتی بعد مجدد ازدواج کـ ــردم و بعد از
وقفهای طوالنی و دوری از درس و کار برای تدریس
به دانشگاه تهران رفتم .وقتی بهعنوان مربی برای
تدریس در گروه تاریخ مشغول شدم همان ابتدای
امر زندهیاد عبـ ــاس زریاب خویی من را نصیحت
کرد که« :اگر میخواهی جایگاه ماندگاری پیدا کنی
تحصیالتت را ادامه بده ».این جرقهای در زندگی
من بود؛ باوجود یک دختر از همسر مصری و سه
پسر از شوهر ایرانیام دوباره عازم انگلستان شدم و
درجه دکتری گرفتم .این بار خیلی خوشحال بودم
چراکه دیگر قدر آن را میدانستم.
ëëنخستینسفرتانبهانگلستانتحتتأثیرفضای
حاکمبرخانوادههایطبقاتباالیاجتماعبودکه
فرزندانخودرابرایتحصیلبهانگلیسیافرانسه
میفرستادند؟
بله و این فضایی بـ ــود که بعد از اتمام جنگ
جهانـ ــی دوم شـ ــکل گرفت؛ البته اغلب پسـ ــران
خـ ــود را میفرسـ ــتادند .والدینم دربـ ــاره برادرم
چنیـ ــن تصمیمی گرفتند و مادرم تأکید داشـ ــت
نمیخواهد تفاوتی بین دختر و پسـ ــر قائل شود،
من را که بچه اول بودم نیز راهی کرد .مدرس ـ ـهای
کـ ــه ابتدای امـ ــر در نظر گرفتند در سـ ــوئیس بود؛
بـ ــرای ثبتنـ ــام رفتیـ ــم که مـ ــادرم متوجه شـ ــد
مدرس ـ ـهای مختلط اسـ ــت ،او که ترجیح میداد
من در مدرسهای دخترانه درس بخوانم پشیمان
شـ ــد؛ بنابراین عازم انگلستان شدیم که آن زمان
مدرسههایشبانهروزیاشمشهوربود.
ëëشماتأکیدداریدکهتحصیالتتانازابتداهدفمند
نبوده؛ فکر میکنید اگر جدیتر در این مسـ ــیر گام
میگذاشـ ــتید جایگاه علمیتان چقدر متفاوت از
امروزبود؟
نمیدانم ،قابل پیشبینی نیست .اما از روزی
که تدریس در دانشگاه را شروع کردم جدی شدم.
هرچند کـ ــه در کنـ ــار کار ،مسـ ــئولیتهای عادی
زندگی از قبیل رسیدگی به بچهها را هم داشتم.
ëëاما چرا تاریـ ــخ؟ این به پیشـ ــینه خانوادگیتان
بازمیگردد؟
بـ ــه هرحال خانواده بیتأثیر نبـ ــوده ،مادرم از
خانواده فرمانفرمائیان بود که همواره در عرصه
سیاستحضوریجدیداشتند.
ëëوالبتهازنوادگانمظفرالدینشاه.
بلـ ــه ،مادربـ ــزرگ مادرم دختـ ــر مظفرالدین
شـ ــاه بود که او هم نوه امیرکبیر به شمار میآمد.
بنابراین صحبتهای تاریخی در خانهمان اتفاق
عجیبینبود؛هرچندکهدردورهپهلویصحبتاز
خانواده فرمانفرمائیان دیگر تابو بود و میان خود
خانواده هم کمتر حرفی زده میشـ ــد .بااینحال
سـ ــخن گفتن دربـ ــاره وقایـ ــع تاریخـ ــی و قاجاریه
درمیـ ــان بود حتـ ــی اگر حرفی هم زده نمیشـ ــد
برخی وسایل خانه یادگاری از روزگار گذشته بود،
بهعنوان نمونه در خانهمان دو مبل به سـ ــفارش
مظفرالدین شـ ــاه قرار داشـ ــت .خانواده پدریام
بهجای سیاسـ ــت اهل تجارت بودنـ ــد با اینحال
پدرم عالقه بسیاری به تاریخ داشت.
ëëپدرتانهمتحصیالتدانشگاهیداشتند؟
فارغالتحصیـ ــل رشـ ــته اقتصـ ــاد از دانشـ ــگاه

آکسـ ــفورد بود اما کار نمیکـ ــرد .آن دوران اعیان
فقطوقتیشغلیرامیپذیرفتندکهسطحباالیی
داشـ ــته باشـ ــد ،همچون وزارت خارجه و ...پدرم
وقتی به ایران بازمیگردد ریاسـ ــت یک بانک به
او پیشنهاد میشـ ــود اما به خاطر آنکه حقوقش
را ناچیز میدانسته نمیپذیرد .هرچند که بعدها
افسوس آن را میخورد .خانواده مادرم از سمت
مادریاش نیز از خانواده نظامالسلطنه بودند که
آنها هم سیاسی بودند؛ بنابراین کودکیام از نظر
فرهنگـ ــی و توجه به تاریخ غنی بـ ــود .نمیدانم!
شاید اگر شـ ــرایط حاکم بر خانواده من را سمت
تاریخ نمیکشـ ــاند ادبیات را انتخـ ــاب میکردم.
هرچند از آنجاییکه دوازدهسـ ــالگی به انگلستان
رفتم ،نه فارسـ ــی و نه انگلیس ـ ـیام چندان قوی
نبودونمیتوانستمتسلطچندانیبهادبیاتپیدا
کنم .شـ ــاید اگر در ایران بزرگ شده بودم شرایط
متفاوتی میشـ ــد ،بخصوص که ادبیات همیشه
برای من جاذبه داشته است.
ëëدوره تحصیـ ــل شـ ــما در ادینبـ ــورگ همزمان با
سـ ــالهای تدریس «پُلاِلِول ساتن» ایرانشناس
مشـ ــهور بـ ــوده؛ گویـ ــا در کالسهـ ــای او هـ ــم
حضورداشتهاید!
بله ،ساتن عالقه بسـ ــیاری به ایران و ایرانیان
داشت ،آنقدر که حتی برای دورهای عازم ایران و

صادق نظام مافی پسـ ــردایی مـ ــادرم بود؛ از
بچگی یکدیگر را میشـ ــناختیم .شاید حرفهاش
متفاوت از مـ ــن بود اما عالقه بسـ ــیاری به تاریخ
داشت.
ëëانتخاب تاریخ برآمده از شـ ــرایط خانوادگیتان
بـ ــود؛ اما چـ ــرا مطالعـ ــات تـ ــان را بـ ــر دوره تقریباً
هشتادسالهایازقاجارمتمرکزکردید؟
من به این دلیـ ــل دوره قاجـ ــار را انتخاب کردم
کـ ــه به نظرم خیلی ملموس اسـ ــت .چه به سـ ــبب
عکسهایـ ــی که از آن دوره باقیمانده و چه اسـ ــناد
و حتـ ــی بناهایی که در دسـ ــترس هسـ ــتند .اما نکته
دیگری که تا به امروز دربارهاش سـ ــخنی نگفتهام و
بیاغراقآنرابزرگترینشانسزندگیاممیدانم
اسنادی هستند که از سوی خانوادههای نظام مافی،
نظامالسلطنهوفرمانفرمابهدستمرسید.
ëëاسنادسیاسی؟
همه نوع سـ ــندی میان آنها هسـ ــت؛ اسـ ــناد
مالی ،دولتی ،خصوصی ،مکاتبات میان حاکمان
و مردم ،نامههای مردم عادی به حاکمان و غیره.
ëëاهمیتایناسنادبیشترازچهبابتاست؟
بررسـ ــی و مطالعه این اسناد منجر به کسب
اطالعات بیشـ ــتری درباره زندگـ ــی اجتماعی آن
دوران میشـ ــود؛ آنقدر تعدادشـ ــان زیاد است که
اسـ ــتخراج اطالعات و تحلیل آنها حداقل پنجاه
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هنوز آن خاطره سالهای دور کودکی به یادش مانده،
آن روزی که پدر خیره در چشـ ــمان غمآلودش گفت:
«بهجای گریـ ــه کردن ،تالش کـ ــن و آنچه میخواهی
را به دسـ ــت بیاور!» و حاال سالهاسـ ــت که آن دختر
کوچک جای خـ ــود را به منصـ ــوره اتحادیـ ــه ،یکی از
مورخـ ــان صاحبنام کشـ ــورمان داده اسـ ــت؛ زنی که
مشغول کار در شرکت نفت میشود .آشناییام با
ساتن به دوره کارشناسی ارشد تاریخ بازمیگردد؛
برای فارغالتحصیلی باید چهار زبان میدانستم،
خواندن التین ،انگلیسی و فرانسه که اجباری بود.
بنابراین تصمیم گرفتم فارسی را بهعنوان زبان
چهـ ــارم انتخاب کنم کـ ــه آن زمـ ــان تدریساش
را سـ ــاتن برعهده داشـ ــت .همین بهانهای برای
آشنایی بیشـ ــترم با او شد که بیاغراق مرد بسیار
ایراندوسـ ــتی بـ ــود؛ درسـ ــت نقطه مقابـ ــل «آن
لمبتون» ،دیگر ایرانشناس مشهور انگلیسی که
سیاسـ ــت دوسـ ــتانهای در برابر ایران نداشت و از
همین بابت هم با ساتن مشکل داشت.
ëëآشناییباچنینایرانشناسانمطرحیچقدردر
زندگیکاریتاناثرگذاربوده؟
تخصـ ــص فعلی من درباره بخشـ ــی از تاریخ
کشـ ــور خودمان است اما آن زمان تنها ارتباط من
با سـ ــاتن برای درس فارسـ ــی بود و من بـ ــا او آثار
کالسـ ــیک فارسـ ــی همچون سـ ــعدی و حافظ را
میخواندم .این دوستی ادامه پیدا کرد و بعدها که
تصمیمبهادامهتحصیلدرمقطعدکتریگرفتم
نامهای به ساتن نوشتم و از او راهنمایی خواستم.
ëëچطور شـ ــد که با زنده یاد «صادق نظام مافی»
کـ ــه او را بهعنـ ــوان پدر پزشـ ــکی هسـ ــتهای ایران
میشناسند ازدواج کردید؟ بویژه که دنیای کاری و
تحصیلیتانبهنظرخیلیمتفاوتاست!

افزون بر سـ ــالها تدریس در گروه دانشـ ــکده ادبیات و
علوم انسانی دانشـ ــگاه تهران ،بیتوجه به مشکالتی
که جامعه مردسـ ــاالر پیـ ــش روی زنانـ ــی همچون او
میگذاشت ،سیوهفت سال قبل «نشر تاریخ ایران»
را بهعنوان مؤسس ـ ـهای تخصصی در حوزه تاریخ بنا
نهاد؛ خودش نیـ ــز در جایگاه مورخ توانسـ ــته به گفته
منتقدان ب ـ ـهدوراز هرگونه تعصب یـ ــا تفکرات قالبی
برآمده از آثـ ــار مورخان غربی ،دسـ ــت بـ ــه بازگویی

سـ ــال زمـ ــان میبرد .طـ ــی این سـ ــالها با صرف
زمان بسیار توانستهام فقط چند کتاب با استفاده
از اطالعات آنها منتشـ ــر کنم؛ برخالف چیزی که
ممکن است به نظر برسد کار دشواری است.
ëëشرایطنگهداریازایناسناددشوارنیست؟
اصل اسـ ــناد را به مرکز اسناد مجلس شورای
اسـ ــامی اهدا کردهام ،نگهداری از اسناد قدیمی
شـ ــرایط خاصـ ــی را طلب میکند کـ ــه تنها مراکز
تخصصی امکان آن را دارند .آنان هم در عوض
اسکن اسناد را در اختیارمان گذاشتند تا همچنان
قادر به ادامه مطالعات خود باشیم.
ëëاسـ ــنادی کـ ــه از سـ ــالها قبـ ــل در اختیارتـ ــان
قرارگرفتهاند،اغلباجتماعیهستند.بااینحال
چرا ابتدای فعالیت تان با مطالعـ ــه درباره تاریخ
سیاسی همراه میشود و بعدتر به تاریخ اجتماعی
متمایلمیشوید؟
زمانی که من آغاز به تحقیق کردم این اسـ ــناد
هنوز در دسترسـ ــم نبود ،ولی بایـ ــد اضافه کنم که
تاریخ سیاسـ ــی جدا از تاریخ اجتماعی نیسـ ــت و
چنـ ــدان نمیتوان ایـ ــن دو را از یکدیگر جدا کرد .از
سوی دیگر آنچه تا به امروز درباره تاریخمان نوشته
شده سیاسی بوده ،قاجار دورهای تقریباً  130ساله
اسـ ــت که نمیتوان آن را تنها یک دوره دانسـ ــت.
دورهمطالعاتیخاصیکهمنانتخابکردمبیشتر
از اواخر قاجار تا اوایل پهلوی را شـ ــامل میشـ ــود.

بخشهایی از گذشـ ــته سـ ــرزمینمان بزند .بـ ــه بهانه
تجلیلی که بهتازگی از منصوره اتحادیه(نظام مافی)
با عنوان «اسـ ــتاد خادم کتـ ــاب» انجامشـ ــده گپ و
گفتی با او داشـ ــتیم؛ فرازهایی از زندگی این نویسنده،
مورخ ،استاد دانشگاه و ناشر را میخوانید .مورخی که
مطالعه تاریخ را تنها خاص دانشـ ــجویان و محققان
این حوزه نمیداند و حتی تأکید میکند«:باید تاریخ
بخوانیمتابفهمیمکشورمانچهروزگارپرفرازونشیبی

این مسأله مهمی است که مورخان جوان همان
ابتدای راه باید به آن توجه داشته باشند.
ëëزمانوقوعتحوالتیهمچونکودتای 28مرداد
درانگلستانبودید؟
نه ،زمان تعطیالت ایران بودم .تابسـ ــتانها
سـ ــاکن ده رستمآباد ،محلی در نزدیکی فرمانیه
بودیم .من و خانـ ــوادهام هم تمـ ــام آن روزها در
جریـ ــان وقایع بودیـ ــم؛ چه از طریـ ــق تلفن و چه
رفتوآمدهـ ــا .آن روزهـ ــا خانمـ ــی انگلیسـ ــی که
بـ ــه تدریس زبان مشـ ــهور شـ ــده بـ ــود و هنوز هم
نمیدانم واقعاً چهکاره بود ،به خانه مادربزرگم
آمد و چند روزی ماند .میگفت در خانه خودش
احسـ ــاس ناامنی میکند .همان موقع در ده این
حـ ــرف پخش شـ ــد که خانمبـ ــزرگ فالنـ ــی را در
خانهاش پنهان کرده اسـ ــت .حتی به خاطر دارم
آن روزها شاه که رفت ،پسر نصرت الدوله ،یکی
از بسـ ــتگانمان به پدرم پیشنهاد کرد برویم یکی
از قصرهـ ــا را بخریم و تبدیل به هتل کنیم .پدرم
توجهی نکرد و  2روز بعد هم شاه بازگشت!
ëëجالب است که باوجود پیشینه خانوادگیتان
هرگزبهفعالیتهایسیاسیروینیاوردید!
دوران جوانـ ــی مـ ــن هـ ــم اتفاقـ ــاً بـ ــا تفکرات
ایدهآلیسـ ــتی سپری شـ ــد؛ آنقدر که معتقد بودم
ثروتمندان باید بخشی از دارایی خود را ببخشند
تـ ــا فقرا و طبقـ ــه محروم جامعـ ــه زندگی بهتری

را پشت سر گذاشـ ــته .باید تاریخ بدانیم تا درک کنیم
عرق بهوطن چیست؟ باید بدانیم گذشتگانمان چه
کردهاند تا بیشازپیش عاشق سـ ــرزمینمان شویم».
و حاال او در هشـ ــتاد وهفتسـ ــالگی خشـ ــنود است
که بهواسـ ــطه کتابهایی که نوشـ ــته و حتی آثاری که
در جایگاه ناشـ ــر به انتشـ ــار آنها کمک کرده «دیگر در
تاریکی با خودش حرف نمیزند» و توانسته صفحات
ناگفتهایازتاریخراپیشرویهمگانبگذارد.

دوست باتجربه و باسوادی که بخشی از کارها را به
عهدهگرفت.نخستینکتابیکهمنتشرشدهمین
خاطرات ارزشمندی بود که گفتم .بعد از انتشار
کتاب خاطرات «حسینقلی خان نظامالسلطنه»
باوجود سـ ــختیهای بسـ ــیار کار را رهـ ــا نکردیم؛
آن هم مشـ ــکالتی بـ ــا انواع و اقسـ ــام مختلف! از
مسـ ــائلی که ممیزی پیش رویمان میگذاشت
تا گرفتاریهای مالی و فروش نرفتن برخی آثار.
به هرحال شـ ــرایط فروش کتابهای تخصصی
متفـ ــاوت از آثار عمومی و داسـ ــتانی اسـ ــت .حاال
بمانـ ــد کـ ــه در دورههایی همچـ ــون جنگ ،حتی
کاغذ هم گیرمان نمیآمد .بااینحال بهمرور نشر
تاریخ ایران شناخته شد و از آن روزی که فهمیدم
دیگر مؤسس ـ ـهای بینامونشان نیست ،آن حس
گذشـ ــتهام را که فکر میکردم در تاریکی با خودم
حـ ــرف میزنم  ،ندارم .جایگاهی که امروز در این
نشر با همراهی دیگر دوستان به دست آوردهایم
برای من بسیار ارزشمند است.
ëëحاالکهبحثنشر«تاریخایران»بهمیانآمداز
اینبگوییدکهباالخرهشمانخستینناشرزنایران
هستید یا خانم شهال الهیجی؟ هر دو مؤسسه نشر
«تاریخایران»وانتشارات«روشنگرانومطالعات
زنان»سال62تأسیسشدهاند!
نمیدانم .اتفاقاً این حرفی است که همیشه
با خانم الهیجی داریم؛ اینکه ایشـ ــان ابتدا شروع

داشتند ولی امروز اینطور نیست؛ اینها مسائلی
است که نمیتوان نادیده گرفت .آنچه االن شما
میتوانید ببینیـ ــد و انجام بدهید دسـ ــتاورد یک
تحول اجتماعی برآمده از انقالب است .زنان طی
این سـ ــالها کمکم خودشان را باور کردند که این
جهش بزرگی است.
ëëکمی بیشـ ــتر از مشـ ــکالتی که بهعنوان ناشر زن
پیشرویشماقرارگرفتبگویید.
خب بحث گوشه و کنایه شـ ــنیدن که در میان
بود؛ حتی از دوستان و افرادی با سطح تحصیالت
باال! اما اغلب مشکالتی که در نشر پیدا کردم ربطی
به زن بودن من نداشـ ــت و برآمده از شرایط نشر و
کشور بود .نمیدانم شاید اینکه هیچگاه مشکالت
را بهپای جنسیتم نگذاشتهام به همان تفکر پدرم
بازگـ ــردد و اینکـ ــه تفاوتی میان دختر و پسـ ــر قائل
نمیشد .همانکه میگفت« :گریه نکن! مشکلت
را حل کـ ــن ».بنابرایـ ــن من هرگز فکـ ــر نکردم که
خب تا اینجا که آمدهام برای یک زن کافی اسـ ــت.
زن یـ ــا مرد بـ ــودن برای من مالک نبـ ــود ،من طی
همه این سـ ــالها تنها بهعنوان یک مورخ ،اسـ ــتاد
دانشگاه و ناشـ ــر تالش کردم و البته با سختیها و
بیمهریهای زیادی هم دست و پنجه نرم کردم
که چهبسا مردها هم تجربه کرده باشند.
ëëبازگردیمبهبحثاسنادیکهازخانوادهخودتان
و همسـ ــرتان به دست شما میرسـ ــد و مبنایی بر

تأسیساینمؤسسهنشرمیشود؛تابهامروزموفق
بهانتشارچهمیزانازایناسنادشدهاید؟
بخش اعظمی از آنها هنوز منتشـ ــر نشـ ــده و
کار بسـ ــیاری میطلبـ ــد .باید تأکید کنم که سـ ــرپا
نگهداشـ ــتن این نشـ ــر تنها کار من نبـ ــوده ،حتی
اغلب کتابهایی که خودم نوشتهام هم اگر روی
جلـ ــد آنهـ ــا را ببینید با همراهی برخی دوسـ ــتان
و همـ ــکاران بوده که نـ ــام آنها را حتـ ــی از مرحله
تایپ هم درج کردهام .طی این سـ ــالها جوانان
بسیاری اینجا آمدهاند ،کار یاد گرفتهاند و برخی
بهکشورهایدیگررفتهاند.
ëëهمچنانهمازجهتتجربهودانشیکهکسب
کردهایدپذیرایجوانانعالقهمندهستید؟
بله ،تـ ــا جایی که شـ ــرایط اجازه بدهـ ــد .آتیه
از آن جوانان اسـ ــت و ما بایـ ــد همهگونه کمک و
یشانبکنیم.
راهنمای 
ëëباوجود کارهای متعددی که از سـ ــوی مورخانی
همچونشماانجامشدههنوزهمتاریخاجتماعی
ایرانرادنیاییناشناختهمیدانید؟
بله ،ایران سرزمینی بزرگ با اقوام ،فرهنگها
و ادیان مختلف است؛ از طرفی طبیعت متنوعی
دارد که همه اینها منجر به شکلگیری جامعهای
با ویژگیهای متفاوت و زیبا شده است .متأسفانه
کار چندانـ ــی دربـ ــاره تاریخ اجتماعی کشـ ــورمان
نشـ ــده ،مشـ ــکل زیاد اسـ ــت بخصوص که اسناد
چندانـ ــی در دسـ ــت نداریم .دربـ ــاره همین دوره
تاریخی قاجار کـ ــه زمان چندانی از آن نگذشـ ــته
نیز اطالع کاملی نداریم؛ بنابراین هرگز نمیتوان
گفت که تاریخ اجتماعی ایران را میشناسیم.
ëëپس بخشـ ــی از بیخبری از تاریخ گذشـ ــتهمان
بههرحالباقیمیماند!
بله؛ البته تاریـ ــخ پایانی ندارد ،همیشـ ــه این
امکان هسـ ــت که اسناد تازهای پیدا شود یا تفسیر
جدیـ ــدی از وقایع گذشـ ــته ارائه گـ ــردد .امیدوارم
کار جدی برای اسـ ــنادی که هنوز از میان نرفتهاند
انجام شـ ــود .بخش عمدهای از مدارکی که امروز
بـ ــرای مـ ــا باقیمانده از قاجـ ــار و بهنـ ــدرت هم از
صفویه هستند .متأسـ ــفانه حتی برخی اسنادی
که در دسـ ــت داریم بد فهرستنویسـ ــی شدهاند
آنقدر که ممکن است فالن سند بهجای اشتباهی
رفته باشد؛ این قبیل اشتباهات منجر به از میان
رفتن اسناد برای همیشه میشـ ــود .یکی دیگر از
مشکالت فعلی ،همراهی نکردن سازمانهایی
اسـ ــت کـ ــه اسـ ــناد را در اختیاردارنـ ــد و بـ ــه دالیل
مختلفحاضربههمکارینیستند.
ëëدرعرصههـ ــایپژوهشـ ــیتاریختاچـ ــهاندازهبا
ضعفروبهروهستیم؟
آنطور نیست که بگویم خبری از پژوهشگران
و محققان جدی و خوب نیست؛ تاریخ نیز مانند
دیگر مشـ ــاغل هم برخوردار از افرادی اسـ ــت که
جـ ــدی کار میکنند و هم آنهایـ ــی که بیتوجه به
دانـ ــش الزم قدم به این عرصـ ــه میگذارند .این
روزها شـ ــاهد فعالیـ ــت انجمنها و تشـ ــکلهای
مختلفی هستیم؛ البته نه اینکه بگویم عالی کار
میکنند .بعضـ ــی از پایاننامههای کارشناسـ ــی
ارشددانشجویانچنداناصولینیستندکهنشأت
گرفته از دالیل مختلفی برآمده از خود دانشگاهها
است .با اینحال کارهای خوبی از جوانان دیدهام
و به آینده امیدوار هستم .معتقدم که تاریخ طی
این دههها رشد زیادی کرده چراکه وقوع انقالب
در هر کشـ ــوری تاریخنـ ــگاریاش را تکانی جدی
میدهد.
ëëاسـ ــتاداتحادیه،بهعنوانیکمـ ــورخکهدرباره
بخشهاییازدیروزسرزمینمانمطالعهوتحقیق
کرده آینـ ــده را چطـ ــور میبیند؟ بویژه با شـ ــرایط
نامطلوبیکهاینروزهاچهازمنظراقتصادیوچه
بهواسطهتحریمهادچارشدهایم!
تجربه شـ ــخصی خود مـ ــن از مطالعه درباره
تاریـ ــخ و شـ ــخصیتهای تاریخی این اسـ ــت که
مشـ ــکالت تنها خـ ــاص این دوره نیسـ ــتند؛ وقتی
دربـ ــاره گذشـ ــته بخوانیـ ــد متوجه میشـ ــوید که
جوامعهموارهبامصایبوسختیهایمتعددی
روبهرو بودهاند .اتفاقاً یکـ ــی از مهمترین دالیلی
که معتقـ ــدم باید تاریخ خواند همین اسـ ــت که
میفهمیم این سـ ــرزمین در هر دوره مشـ ــکالت
خاص خود را داشـ ــته اسـ ــت؛ بویژه که ایـ ــران در
موقعیـ ــت خاصی واقع شـ ــده و همسـ ــایههایی
دارد کـ ــه طی تاریخ مشـ ــکالت متعـ ــددی برای
منطقـ ــه رقـ ــم زدهاند .حسـ ــن تاریخ بـ ــه همین
امیدبخشیهای آن اسـ ــت؛ البته نه اینکه بگویم
تکرار میشود اما نشـ ــان میدهد که هیچچیزی
دائمینیست.
ëëاینروزهاچهمیکنید؟
چند ماهی میشـ ــود که روی اسـ ــنادی درباره
سـ ــرمایهگذاری تجار روی زمینهای شهر تهران
کار میکنم .این اسـ ــناد اقتصادی مرتبط با اسناد
اتحادیه ،تجارتخانه پدربزرگم هسـ ــتند .برههای
از دوره پادشاهی رضاشـ ــاه بعد از جنگ جهانی
اول که تجـ ــار به اجبار تصمیـ ــم میگیرند به کار
مستغالت و خریدوفروش زمین روی بیاورند .از
طریق این اسناد میتوان تأثیر اتفاق مذکور را در
تحول تهران مشـ ــاهده کرد .هنوز اسـ ــناد بسیاری
در دسـ ــت دارم که باید درباره آنها کار شود .یکی
از بزرگترین آرزوهای من این است که فعالیت
«نشـ ــر تاریخ ایران» حتی بعد از مـ ــن هم ادامه
پیدا کند و همه این اسناد منتشر شوند تا محققان
بتوانندبهآنهادسترسیپیداکنند.
ëëو در آخر از این بگویید که مؤسسـ ــه نشرتان چه
کتابیآمادهانتشاردارد؟
کار کتاب خاطرات «حسـ ــین عدل» ،سردبیر
کیهـ ــان در دوره پهلـ ــوی بـ ــه پایـ ــان رسـ ــیده کـ ــه
بزودی برای مجوز نشـ ــر به ارشـ ــاد میفرسـ ــتیم.
«مهمانخانه بیوههای جوان» هم کتابی درباره
زنان داعش است که کار آن هم تمام شده؛ البته
کتابدومپیشترمنتشرشدهاماترجمهتازهایاز
آن انجامشده و باید دوباره مجوز بگیرد.

