
  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي بخشي از گزارش گروه علمي 

  )1383ماه   دي3( همايش ةدر جلسه اختتاميو تاريخ محلي، 

  

  احسان اشراقياز جناب آقاي دكتر 

  
  

  نام خدا به 

  

هـا، بـه      كنندگان در جلسـات سـخنراني       با تشّكر از برپاكنندگان اين همايش بزرگ و همچنين شركت         
رسانم كه در طول همايش، مجموعاً گروه علمي ـ تخصصي تاريخ و جغرافيـا و جغرافيـاي     يعرض م

 مقالـه   73مجموعـاً     هـا،     شده در اين نشسـت      تعداد مقاالت ارائه  .  نشست داشته است   9تاريخي ايران،   
ز چهـارم    مقاله و رو   12 مقاله، روز سوم،     15 مقاله، روز دوم،     8خوانده شد كه از اين تعداد در روز اول،          

تعداد كلّ .  نفر حضور يافته و مقالة خود را ارائه كردند5 سخنران خارجي، 6از .  مقاله ارائه شده است5
انـد كـه       در چهار روز بوده      نفر مجموعاً  1030كنندگان در همايش، در جلسات تاريخ و جغرافيا،           شركت

رسـد يكـي از       نظـر مـي     نفـر بـوده اسـت كـه بـه          110كنندگان در هر نشسـت،        متوسط تعداد شركت  
  :ها به قرار زير است مسائل مطروحه در اين نشست. ترين جلسات اين همايش بوده است پررونق

  جغرافياي تاريخي) الف

  تاريخ محلّي) ب

  تقويم و گاهشماري) پ

  تاريخ ايران پيش از اسالم) ت

  تاريخ ايران دورة اسالمي) ث

  تاريخ معاصر ايران) ج

كنندگان در همايش، با حضور در جلسات تايخ و جغرافياي تاريخي از خود    كتبا وجود استقبالي كه شر    
اي است از عالقة آنان به بازشناسيِ گذشته و هويت تاريخي، برگـزاري دومـين                 نشان دادند كه نشانه   
  :اي از موارد يك بازنگري انجام پذيرد شناسي نشان داد كه الزم است در پاره همايش ملّي ايران



  

شناسـي، وجـوه مشـتركي دارنـد و شايسـته اسـت در                ريخ و جغرافياي تاريخي و باسـتان       دانش تا  -1
منظور  ها نيز به رسد كه در بعضي از گروه نظر مي هاي آينده، در يك گروه واحد قرار گيرند و به  همايش

  .جلوگيري از پراكندگي جلسات سخنراني، چنين تجديدنظري الزم باشد

گردد كـه همـايش بـا كثـرت و تنـوع و گـاهي تكـرار                   فراخواني عمومي مقاالت، موجب اين مي      -2
شايسته است در آينده ترجيحاً از محّققـين        . موضوعات و تفاوت آشكار در كيفيت مقاالت مواجه گردد        

نظر بيشتر استفاده شـود و ايـن بـدان معنـا نيسـت كـه كسـي شـركت نكنـد؛                      و پژوهشگران صاحب  
 .توانند شركت كنند، اما به زعم ما، تكيه بيشتر بايد روي متخصصين باشد ن ميمندا عالقه

جـاي ارسـال مقـاالتي كـه          بـه .  تاريخ و جغرافياي تاريخي ايران، گسـتردگي خـاص خـود را دارد             -3
سازد، يك بخش و يا يك دوره از تاريخ ايران، به صورت              موضوعات پراكنده و گوناگوني را مطرح مي      

م است در دستور كار همايش قرار گيرد تا براي محّققان، امكان بيشتري جهت افاضـات         موضوعي الز 
هاي قديمي كه در منابع جغرافياي جهان اسالمي موجـود اسـت،      دربارة نقشه . علمي آنان فراهم گردد   

اي است كه جنـاب آقـاي سـحاب، رئـيس مؤسسـة       اين البّته نوشته. چاپ مناسب و زيبايي فراهم آيد  
ها به تمام     و اين نقشه  . ها  ي سحاب دارند كه ما تقديم بكنيم و چاپ بشوند انشاءالّله اين نقشه            جغرافياي
گردد كـه جنـاب آقـاي        ضمناً متذّكر مي  . هاي مهم دنيا و مراكز تحقيقاتي جهان ارسال گردد          كتابخانه

زي بـراي    تقاضا داشتند كـه يـك مركـ         ضمن ارائة اين يادداشت،     سحاب، رياست مؤسسة جغرافيايي،     
هـا بـه سـادگي     ها فراهم گردد تا مراجعين از هر دسته كه باشند، بـه ايـن نقشـه            آوري اين نقشه    جمع

هـا    ها كتابي فراهم آيد و در اختيار مؤسسات علمـي و دانشـگاه              دسترسي پيدا كنند و بعد، از اين نقشه       
در زمينة خلـيج فـارس، از چـه         ويژه    هاي تاريخي ايران، به     كه همگان بدانند كه نقشه      قرار گيرد تا اين   

ت و اعتباري برخوردار بوده استاهمي.  

  

  


