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شصت ودومين نشست از سلسله نشست هاي مركز پژوهشي 
كتاب  بررسي  و  نقد  و  چهره گشايي  به  مكتوب  ميراث 
روز  نشست  اين  داشت.  اختصاص  مظفري  مرآت الوقايع 
اتحاديه،  منصـوره  خانم  سخنــراني  با   86/9/19 دوشنبه 
جمشيد  و  يزداني،  سهراب  چيت ساز،  محمدرضا  آقايان 

كيان فر در محل مركز برگزار شد.

ارائة  ضمن  مركز،  رئيس  ايراني،  نشست  اين  ابتداي  در 
نوايي،  استاد  كتاب  مصحح  علمي  كارهاي  از  گزارشي 
گفت: عبدالحسين نوايي در طول 81 سال عمر بابركت 
خود بيش از 36 عنوان كتاب و 120 مقالة علمي منتشر 
كرد و مركز پژوهشي ميراث مكتوب اين توفيق را داشت 

كه چند اثر ايشان را منتشر كند. 
وي گفت: كارهاي استاد نوايي از لحاظ زماني به دو 
بخش تقسيم مي شود: تصحيح و تأليفات استاد، جز چند 
دارد  اختصاص  دورة صفويه  سال 1356ش به  تا  مورد، 
و بعد از اين سال رويكـرد كاري ايشان به دورة قاجار 

است. به گفتة خود ايشان دورة قاجار دوره اي است كه، 
بد يا خوب، اثرات زيادي در زندگي ما باقي گذاشت. 

زنده تر  بخش هاي  من  نظر  به  گفت:  ادامه  در  ايراني 
و نزديك تر تاريخ را بايد بيشتر بررسي كرد. استاد نوايي 
نيز همچون مؤلف كتاب، ملك المورخين، حس همدردي 

نسبت به دردهاي جامعه و وطن خود را داشت. 
اين  گفت:  مظفري  مرآت الوقايع  مورد  در  وي 
خان  عبدالحسين  يادداشت هاي  از  مجموعه اي  كتاب 
ملك المورخين، معروف به لسان السلطنه، دربارة حوادث 
ايران و شرح رنج هاي مردم اين سرزمين در دورة سلطنت 

مظفرالدين شاه است.
رئيس مركز، در پايان در مورد تصحيح متن گفت: در 
هستيم،  آن  دنبال  به  نيز  ما  كه  متن شناسي  مباحث  مورد 
فني  و  علمي  استاندارد  اصل  درنظرگرفتن  بر  عالوه 
را  مسئله  اين  كه  است  متن  محتواي  به  توجه  تصحيح، 
و  تخصصي  نمايه هاي  فراهم كردن  به  توجه  با  مي توان 
علمي به انجام رساند. يكي از شاخصه هاي اين كتاب نيز 
نمايه هاي علمي، فني و تخصصي است كه خانم پروين 

استخري فراهم كرده و بر ارزش اين اثر افزوده است.
سپس جمشيد كيان فر، مصحح متون تاريخى، سردبير 
آينة ميراث و از شاگردان نزديك استاد نوايى، به عنوان 
بزرگ  مرد  دربارة  صحبت كردن  گفت:  سخنران،  اولين 
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دشواري  بسيار  كار  نوايي  عبدالحسين  چون  فرزانه اي  و 
است. استاد نوايي مردي پركار، تيزبين و منتقدي منصف 
بود، كه نسبت به استادانش متواضع و دربارة دانشجويانش 

گشاده دست بود. 

وي به آثار متعدد ايشان اشاره كرد و گفت: كارهاي 
سال  كتاب  بارها  و  بودند  بهترين ها  جزو  هميشه  استاد 
شدند و حتي دو اثر ايشان مورد توجه حاميان نسخ خطي 
قرار گرفت و برگزيده شد. اما متأسفانه يكي از كارهاي 
مهم وي با عنوان القاب و عناوين در عصر قاجار است 
كه سال ها زحمت تهيه و تدوين آن را كشيده، ولي هنوز 
به چاپ نرسيده است. اين اثر مي تواند براي بسياري از 
محققان و پژوهشگران و دانشجويان تاريخ گره گشا باشد. 

از ديگر آثار مهم استاد همين مرآت الوقايع است. 
در ادامه، كيان فر به آشنايي خود با نسخة مرآت الوقايع 
و پيشنهاد آن به استاد نوايي و در نتيجه به ثمر رسيدن اين 
اثر اشاره كرد. سپس به ياد نوايي، بخشي از سخنان وي 
بهمن ماه  در  مكتوب  ميراث  پژوهشي  مركز  نشست  در 

1382ش، براي حاضران پخش شد.
سخنران بعدي، منصوره اتحاديه، ضمن بيان اهميت 
نات كتاب را وجود  و ارزش تاريخي اثر، از جملة محسَّ
فهارس تخصصي ارزشمندي برشمرد كه از سوي نمايه ساز 
فراهم آمده است. وي گفت: مرآت  الوقايع كتاب مهم و 
شاه  مظفرالدين  سلطنت  دورة  شناخت  براي  ارزشمندي 
جسته و گريخته   اخباري  صورت  به  آن  مطالب  كه  است 
و  اجتماعي  اوضاع  از  شعله اي  مي تواند  اثر  اين  است. 
سال هاي  و  مشروطه  حين  در  را  مردم  روزمرة  زندگاني 

پيش از آن به ما نشان دهد.
وي گفت: شرح زندگاني ملك المورخين گنگ و مبهم 
است و اين مسئله شايد به دليل نبودن منابع كافي باشد. 
وارد  كتاب  اين  بر  ايرادهايي  كرد:  نشان  خاطر  وي 
 1315 سال  به  مربوط  مطالب  اول  جلد  در  مثًال  است: 

نظر  به  مغشوش  و  تكراري  گاه  و  پس و پيش  تاريخ ها 
بعضي  و  است  تيتر  داراي  بخش ها  از  بعضي  مي رسد. 
كه  نيست  مشخص  به درستي  و  است،  تيتربندي  بدون 
بعد  كدام  و  نوشته  ملك المورخين  خود  را  تيترها  كدام 
به آن افزوده شده است. و اين مسئله باعث مشكل شدن 
[كيان فر:  مي شود.  تيتر  بدون  قسمت هاي  در  پي گيري 
كل تيترها مربوط به نسخة خطى است و دكتر نوايى از 

افزودن تيتر پرهيز كرده اند].
بانيان  از  را  ملك المورخين  نوايي،  قول  از  اتحاديه 
است  وقايع  ناظر  او  گفت:  و  دانست  ايران  در  جرايد 
نسبت  تعصبي  و  نمي كند  دنبال  را  خاصي  ايدئولوژي  و 
مي كند.  گزارش  بي طرفانه  اغلب  و  ندارد  گروهي  به 
ملك المورخين آن طور كه در كتاب آمده، از آزاديخواهان 
مقام  روزنامه نگاران  بين  و  بود  حقيقي  وطن پرستان  و 
به  روزنامه  چند  مشروطيت  ابتداي  در  كه  داشته  بلندي 
نام هاي وطن و آينة غيب نما و آزادي منتشر كرده است. 
رجوع به اين روزنامه ها شخصيت كامل ملك المورخين 

را به ما مي شناساند.
ما  مورخان  كه  است  زماني  االن  نظرم  به  گفت:  او 
بايد خود را از قيد بعضي عقايد منفي و قديمي كه باعث 
برهانند  شده  روزنامه نگاري  در  تناقض  و  تكرار  بحران، 
و قدمي جلوتر نهند و با ديدي وسيع، منسجم و منطقي 
پليد  و  منزه  و  پاك  به  افراد  كه  چرا  بسنجند،  را  مسائل 
با  كه  است  جوانان  وظيفة  نمي شوند.  تقسيم  سودجو  و 
روش هاي تاريخ نگاري جديد به بازخواني منابع گذشته 
بپردازند و نفس تازه اي به اين علم كهن كه در عين حال 

در ساير نقاط جهان تجديد حيات كرده است، بدهند. 
اتحاديه در پايان گفت: از نظر من، علم تاريخ در ايران 
فرسوده شده و نيازمند تفكر تازه و تجديد نظر است تا 
بتوان آن را با روش هاي علمي و مباحث جديد احيا كرد. 
از اين رو بايد تاريخ را به خاطر تاريخ نوشت نه به منظور 

اثبات اهداف ديگران.
دورة  به  اشاره  با  يزداني،  سهراب  بعدي،  سخنران 
ويژه اي  اهميت  از  تاريخي  دورة  اين  گفت:  مظفري، 
شكل گيري  و  تحوالت  مجموعة  است.  برخوردار 
پديده ها، فشارهاي رواني و دگرگوني هايي كه از سال ها 
پيش به وجود آمد، در يك دورة ده ساله متبلور شد و بر 
با  ده ساله  دورة  پايان  كرد.  وارد  فشار  ايران  جامعة  بدنة 
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پديدة  قانوني،  و  مسئول  دولتي  ايجاد  براي  مردم  پيكار 
شگفت انگيزي به نام مشروطه را به وجود آورد. 

مظفري  دورة  گفت:  تاريخي  منابع  به  اشاره  با  وي 
دورة مهمي است و براي اطالع از آن دوره بايد به منابع 
و  محدود  بسيار  منابع  اين  ولي  كرد،  مراجعه  تاريخي 
انگشت  شمارند. اين منابع تنها سالنامه نگاري هايي هستند 
سرهم  پشت  را  كوچك  و  بزرگ  رويدادهاي  فقط  كه 
برشمرده اند  و به صورت روزنامه اي منتشر شده اند كه از 

نظر كمي و كيفي در حد مطلوب نيستند.
برخي  كتاب  اين  خواندن  با  گفت:  ادامه  در  يزداني 
بسياري  و  مي شود  آشكار  به خوبي  تاريخي  رويدادهاي 
از اطالعات اجتماعي، فكري، اقتصادي و سياسي دورة 
مظفري كه بسيار ناچيز است و در منابع ديگر داراي ابهام 

است، در دسترس ما قرار مي گيرد. 
اين  نارسايي ها،  برخي  وجود  با  افزود:  پايان  در  وي 
كتاب نثري بسيار روان و ساده دارد، كه با زيبايي خاصي 
دور از پيچيدگي هاي لفظي نگاشته شده است، به طوري  
كه خوانندة عام نيز مي تواند از اين مطالب استفاده كند. 

اشاره  با  چيت ساز،  نشست،  اين  سخنران  آخرين 
باسابقه  خانواده اي  از  ملك المورخين  گفت:  مؤلف  به 
ميرزا  نوادة  وي  است.  برخاسته  تاريخ نگاري  عرصة  در 
محمدتقي خان لسان الملك كاشي، صاحب كتاب مشهور 
ناسخ التواريخ است. ملك المورخين كه در سن 64 سالگي 
و  است،  بوده  ساله   33 مشروطه  زمان  در  كرده،  فوت 

همين امر باعث شده تا اطالعات مهمي و حائز اهميتي 
از دوران مشروطه در اين اثر وارد شود. اين كتاب نه تنها 
بلكه  است،  مهم  سياست  و  مشروطه  انقالب  جهت  به 
است  دورة  آن  فرهنگي  و  اجتماعي  مسائل  دربردارندة 
به  حتي  مي شود.  ديده  كتابي  كمتر  در  اطالعات  اين  كه 
قيمت قبر در آن زمان اشاره شده است. همچنين مسائل 
تهران،  خيابان هاي  سنگفرش شدن  چون  ديگري  مهم 
جاده سازي ها و روابط خانوادگي شاهزادگان قاجار ارائه 

شده است. 
وي در پايان گفت: كتاب مرآت الوقايع حوادث زيادي 
را در خود دارد، ولي قسمت تقريبًا زيادي از كتاب كه 
در آن از خواب ها و معجزات سخن به ميان آمده، ارزش 
كتاب را كاسته است. با اين همه در كل كتاب ارزشمندي 
است كه مي توان آن را با كتاب تاريخ بيداري ايرانيان و 

خاطرات نظام السلطنه مقايسه كرد. 
دانشگاه  تاريخ  استاد  صفت گل،  منصور  پايان،  در 
تهران، به نكتة مهمي اشاره كرد و گفت: ملك المورخين 
را مي توان به معني واقعي ملك المورخين ناميد، زيرا اين 
و  داشت  وجود  ايران  در  تاريخ  قديم  دوران  از  سمت 
ملك المورخين  و  بوده اند،  تاريخ  نوشتن  مسئول  كساني 

آخرين ملك المورخ تاريخ ايران به شمار مي آيد.
به  مكتوب  ميراث  پژوهشي  مركز  سوي  از  پايان  در 
نمايه ساز  استخري،  خانم  و  نوايي)  (همسر  نوايي  خانم 

اين كتاب، به پاس زحماتشان لوح تقدير داده شد.

1. نشست هشتم، بررسي آرا و انديشه هاي سياسي روزبهان خنجي براساس كتاب عالم آراي اميني، عبدالحسين نوايي، 
احسان اشراقي، منصور صفت گل، رسول جعفريان.

2. نشست دهم، تاريخ نگاري خواجه رشيد الدين فضل اهللا، هاشم رجب زاده، محسن جعفري مذهب، محمد روشن.
3. نشست شانزدهم، نقد و بررسي كتاب مرآت واردات، سيدعلي آل داود، احسان اشراقي، منصور صفت گل.

4. نشست بيستم، نقد و بررسي كتاب تاريخ رشيدي، عباس غفاري فرد، صادق سجادي، علي بهراميان.
5. نشست بيست و سوم، رونمايي از كتاب اسناد پادريان كرملي، نقد و بررسي آن، ايرج افشار، منوچهر ستوده، منصور 

صفت گل، رسول جعفريان.
6. نشست سي ويكم، انديشه و اخالق در اسالم بر اساس كتاب روضةاالنوار عباسي،  منصور صفت گل، رسول جعفريان، 

اسماعيل چنگيزي اردهايي، بهرام اخوان كاظمي.
7. نشست سي ودوم، دانش پژوهي بر پاية تاريخ بغداد خطيب بغدادي (نقد و بررسي كتاب نهاد آموزش اسالمي)، علي 

بهراميان، محمدكاظم رحمتي، محمدحسين ساكت، اكبر ايراني.
8. نشست سي وچهارم، نقدوبررسي چاپ جديد كتاب تاريخ بيهقي، محمدحسين ساكت، جعفرياحقي، سيدمهدي سيدي، 

سيروس مهدوي.
جويا  عالمرودشتي،  رفيعي  علي  نيسابور،  لتاريخ  كتاب السياق  من  المختصر  كتاب  بررسي  نقدو  چهل وپنجم،  نشست   .9

جهانبخش، علي بهراميان، محمدكاظم رحمتي.
10. نشست پنجاه وهشتم، نقدوبررسي كتاب ارشاد،  منصور صفت گل، عارف نوشاهي، محمود عابدي.

11. نشست شصت ودوم، مرآت الوقايع مظفري، منصوره اتحاديه، محمدرضا چيت ساز، سهراب يزداني، جمشيد كيان فر.

نشست هاي تاريخ پژوهي مركز


