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لطفًا اصالحات پيشنهادى مرا اجرا كنيد!
محسن جعفرى مذهب
عضو هيأت علمى سازمان اسناد و كتابخانة ملى ايران

1. ضرورت بررسي سي سال پژوهش آرشيوي در ايران
وقوع انقالب اسالمي، به نوعي وقوع انقالبي در مطالعات 
به  سياسي  نظام  هر  رفتن  ازبين  بود.  آرشيوي  و  تاريخي 
دشمنان و حتي دوستانش اجازه مي دهد تا به اسناد و مدارك 
كتبي و شفاهي نظام سابق اهميتي حتي بيش از استحقاقش 
(حتي  و  جديد  نظام  دوستان  و  سابق  نظام  دشمنان  دهند. 
فراريان نظام سابق) هر يك به نوعي سعي در خاطره نويسي 
و تاريخ نويسي و گاه تاريخ سازي دارند. اين تالش ها براي 

توجيه عملكرد سياسي و اجتماعي اين گروه هاست.
در آغاز انتشار اسناد به قصد افشاگري بود. انتشار نام 
ساواكي ها و فراماسون ها، انتشار اسناد به دست آمده از آنان، 
انتشار اسناد و عكس هاي نفوذي ها در انقالب اسالمي، 
انتشار اسناد مخدوش يا مجعول به قصد بدنام كردن رقيبان 
اياالت  سابق  سفارت  اسناد  انتشار  سرانجام  و  سياسي، 
انقالب  آرشيوي  مطالعات  تاريخ  اول  سال  يك  متحده، 

به  اسناد  انتشار  بعد،  سال هاي  در  مي پوشاند.  را  اسالمي 
قصد توجيه عملكرد سياسي احزاب شكل گرفت. مراكز 
گردآوري اسناد يكي پس از ديگري شكل گرفت. برخي 
از فراريان به خارج نيز دست به انتشار خاطرات خود زدند.

انقالب اسالمي ايران فرصتي داد تا هر سه گروه ــ 
ــ  دو  هر  مخالفان  و  تازه،  حكومتيان  سابق،  حكومتيان 
دست به تاريخ نويسي و مطالعات آرشيوي بزنند. هرچند 
حدي  تا  كوشش  اين  اسالمي  انقالب  وقوع  ابتداي  در 
آن  علمي  عمق  بر  مرور  به  اما  داشت،  افشاگري  شكل 
افزوده شد. تأسيس مراكز گوناگون آرشيوي و واحدهاي 
تاريخ شفاهي در ايران و خارج، فرصتي بي نظير در اختيار 
مطالعات آرشيوي نهاد. گمان مي رود اينك بهتر بتوان در 

اين مورد بررسي كرد.
تحوالت  تا  است  مناسب  سال  سي  از  پس  اينك 

مطالعات تاريخي و آرشيوي مورد توجه قرار گيرد. اميد 
است صاحب همتي يافت شود تا اين پيشنهاد را به نحو 

خوب و علمي اجرا نمايد.

2. لطفًا طرح ما را بدزديد، اما اجرا كنيد!
شايد اين سؤال به ميان آيد كه اين پيشنهاد چه جايي در 
مي شد.  ارائه  ديگري  سازمان  به  بايد  و  دارد  نشريه  اين 
شايد به جاي ديگري هم ارائه شود يا شده باشد. اما ذكر 
سال هاي  در  دارد.  ديگري  علت هاي  نشريه  اين  در  آن 
1385 و 1386 چند طرح را در دايره هايي محدود طرح 
كردم كه هيچ كدام به عمل درنيامد و خبر همة آن طرح ها 
سوخته است. اما جالب مي دانم كه آن خبرهاي كهنه و 

سوخته را اعالم كنم:
ـ سال 2007 ميالدي برابر با هشتادمين سال انتشار كتاب 

مهم نمونه هاي ادبيات تاجيك صدرالدين عيني بود.
ـ سال 2007 ميالدي برابر با پانصدمين سال اشغال جزيرة 

هرمز به دست پرتغاليان بود.
معاهدة  سال  دويستمين  با  برابر  هجري   1428 سال  ـ 

گلستان بود.
سال  يكصدوشصتمين  با  برابر  هجري   1428 سال  ـ 

تأسيس كتابخانة مدرسة دارالفنون بود.
ـ سال 2007 ميالدي برابر با يكصدوهفتادوپنجمين سال 

انتشار نخستين روزنامه در ايران بود.
قرارداد  سال  يكصدمين  با  برابر  ميالدي   2007 سال  ـ 

استعماري 1907 بود.
منتشر  را  طرح ها  آن  چرا  كه  مي خورم  تأسف  اينك 
نكردم تا صاحب همتي يافت شود و برخي از آنها را اجرا 
كند. البته مورد آخر توسط ديگران هم پيشنهاد و در سال 
پنج  و  بيست  يا  ده  تا  كه  سود  چه  اينك  شد.  اجرا   2008
وجود  به  دوباره  مناسبت هايي،  چنين  ديگر  سال  صد  يا 

نخواهد آمد.

چرا طرح هاي خود را منتشر نمي كنيم؟
1. مي ترسيم كسي بدان محل نگذارد؟

ما  از  اجرايش  در  اما  بپسندد،  را  آن  كسي  مي ترسيم   .2
ياري نخواهد يا حتي ما را دعوت هم نكند؟

3. مي ترسيم كسي آن را بپسندد و بگذارد ما اجرا كنيم، 
بهمان  دكتر  خانم  و  فالن  دكتر  آقاي  اجرا  زمان  در  اما 
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و  سخنران  و  جلسه  رياست  و  علمي  هيئت  صندلي  بر 
مصاحبه شونده قرار گيرند و فقط كار گلش با ما باشد؟

4. مي ترسيم كسي آن را بپسندد و بدزدد و اجرا كند.
5. مي ترسيم...

از چه مي ترسيم؟ اگر بترسيم و افكار و ايده هاي خود 
را منتشر نكنيم، آيا مي توانيم آنها را با خود به گور ببريم؟ 
به نظر مي رسد مرده شوران بهشت زهرا اجازة بردن هيچ 
چيز را به ما نمي دهند. طرح هاي زيادي به ذهنمان مي رسد 
كه به داليل زيادي  توان اجرايشان را هم نداريم. برخي 
هم مثل طرح هاي گفته شده در باال تاريخ مصرف دارند. 
اگر ما اجرا نكنيم يا نگذاريم ديگران اجرا كنند، حتي به 
را  طرح هايمان  بياييم  ببريم.  نمي توانيم  هم  معنوي  گور 
منتشر كنيم و از برخي بخواهيم: لطفًا طرح ما را بدزديد، 

اما شما را به خدا اجرا كنيد!

تحريِف الَبَلداألمين
جويا جهانبخش

و  شتابكاري ها  سبب  به  كه  مي بريم  به سر  روزگاري  در 
سهل انگاري ها و فزونخواهي هاي آدمي، «أمن» و «أمان» 

از همه چيز برخاسته است؛ حتي از «البََلداألمين»!
البََلداألميِن شيخ تقي الدين ابراهيم كفعمي (ف: 900 
ق) از كتاب هاي برجسته و بنام نيايشي اماميه، بلندآوازه تر 

از آن است كه حاجت به معرفي داشته باشد.
صحيفة  نيايش  دو  يكي  مالحظة  براي  پيش  چندي 
سجاديه كه عالمة مجلسي از البََلداألمين نقل فرموده اند، 
و با استحضار از اينكه شيخ تقي الدين َكْفَعمي يك نسخة 
صحيفه را در ضمن البََلداألمين درج و نقل كرده است، به 

كتاب كفعمي رجوع كردم.
نسخه اي از البََلداألمين كه در اختيار داشتم و چندي 
پيش به بهايي گزاف خريداري كرده بودم، از مطبوعاِت 
اين  اگرچه  و  بود  1425ق)  (بيروت  اعلمي»  «مؤسسة 

چاپ به زيورِ تحقيق و تدقيق آراسته نيست، اميد مي بردم 
الاقل براي نگاهي انداختن به آنچه كفعمي آورده است 

به كار بيايد.
چندبار كتاب را تصّفح كردم. با كماِل تعجب صحيفة 
ده  چند  دست كم  صحيفه  نيافتم.  را  آن  در  روايت شده 
كوچك يا مطلبي  صفحه را اشغال مي كند و يك دعاي 

كوتاه نيست كه بگويم از چشم دور مي ماند.
برخي  در  جستجو  با  و  نهادم  كناري  به  را  كتاب 
علي اكبر  استاد  شادروان  چاپ  از  نسخه اي  كتابخانه ها 
غفاري  مرحوم  چاِپ  در  آوردم.  دست  به  را  غفاري 
تا   434 صفحة  از  ق)،   1383 مكتبةالصدوق،  (طهران: 
(صص  آن  ادامة  در  و  شده  درج  صحيفه   ،501 صفحة 
501ـ 503) كفعمي فهرست مآخذ و منابع مورد مراجعة 

خود را در اين تأليف به دست داده است.
معلوم شد در چاپ أعلمي ــ بدون پايبندي به امانت 
ـ بخش صحيفه را به  كلي اسقاط كرده اند!  و روش علميـ 
دستكاري  و  تحريف  با  را  كفعمي  فهرست  آن  همچنين 
نابجا به عنوان «مصادرالكتاب» در آخر كتاب (صص 721 

ـ 723) آورده اند!!
شايد طابع، اين اندازه ملتفت نبوده كه اوالً اين صحيفه 
بخشي از كتاب است و ثانيًا هر نسخه و روايت صحيفه 
از براي نسخه پژوهان و كتابشناسان، به جاي خود عزيز 
در  مجلسي  عالمة  تصريح  به  اينكه  كما  است،  مغتنم  و 
اين صحيفه سه دعا هست كه در نسخ صحيفة مشهوره 
صحيفة  ملحقات  در:  بنگريد  را  مجلسي  (سخن  نيست 
سجادية همو كه به زودي منتشر خواهد شد ــ ان شاءاهللا 

الرحمن).
ِف البََلداألمين، اولين دسته ُگلي  باري، اين چاپ ُمَحرَّ
نيست كه مؤسسة اعلمي در چاپ و نشر تُراِث اماميه به 
آب داده است. اي كاش آخرين باشد و ازين پس ديگر 
اين مؤسسه از متون كهن امامي، جز چاپ هاي ويراسته و 

پژوهيده و معتبر، به بازار كتاب عرضه ندارد.
«مي كند حافظ دعايي، بشنو آميني بگو!»


