
 

 

 در ایران اسنادیپژوهشهای  تاکیداتی برای توسعه

 1آبادی دکتر ابوالفضل حسن

ت وِ استفادُ اس اسٌاد تِ ػٌَاى یه هٌثغ لاتل استفادُ سخ هؼاصز تیاًگز آى ایتزآیٌذی اس تزرسی پژٍّطْای اسٌادی در تار

ِ تاریخ ًگاری ًَیي در ایزاى در اٍاخز لاجاریِ در ٍالغ  استفادُ اس اسٌاد ت گزدد. در پژٍّطْای تاریخی تِ اٍاخز لاجاریِ تزهی

 ٌَّس سَاالت جذی در ایي سهیٌِ ٍجَد دارد. وِ رسذ یه لزى تجزتِ در سهیٌِ اسٌاد تِ ًظز هیستؼذ ا گزُ خَردُ است.

ضیَی ٍ هزاوش آر دیا افشایص تؼذاآ اًجام ضذُ تا چِ اًذاسُ ای هتٌاسة تا ًیاسّا ٍ ضزایظ رٍس هی تاضذ؟ یپژٍّطْای اسٌاد

افشایص  ًَع ٍ هحتَای پژٍّص ّای اسٌادی تاثیزگذاضتِ است؟تِ تثغ آى سیاد ضذى اسٌاد ٍ دستزس پذیز ضذى آى ّا در 

  پژٍّطْای اسٌادی داضتِ است؟ تؼذاد فارؽ التحصیالى رضتِ تاریخ در هماعغ تاالی تحصیلی چِ تاثیزی تز

تٌَع ٍهحتَای آى ّا تا تَجِ تِ افشایص تؼذاد در دستزس  وِ تؼذاد، اسٌادی در تاریخ هؼاصز تیاًگز آى استتالیفات تزرسی 

وِ خَاًطی جذیذ اس هحتَای اسٌاد تزای جاهؼِ خَاًٌذگاى تِ ّوزاُ داضتِ تاضذ  یٍ پژٍّطْای داًص هذار اضتِّوخَاًی ًذ

وِ هزتَط تِ چٌذ دِّ لثل تَدُ ذ ًدر ایي هیاى تؼضا تحمیماتی تِ ػٌَاى هثٌا هَرد تَجِ لزار هی گیز ووتز اًجام ضذُ است.

ًین لزى ٌَّس ػلی رغن ّوِ  تؼذ اس جالة آى وِ  .ًذا َجَد در آى سهاى ًگارش یافتٍِ تا استفادُ اس پتاًسیل اسٌاد ه

ه هال"ٍ  "ای تز ضٌاخت اسٌاد تاریخی همذهِ"هاًٌذ ّایی  وتاب ،اسٌادی ّای پژٍّص ّای صَرت پذیزفتِ در حَسُ پیطزفت

 ّا، آىرٍی ّص تز ٍدر استفادُ اس اسٌاد ٍ چگًَگی پژ ،ػالٍُ تز ضؼف در سهیٌِ هثاًی است. ضذُتالیف  ووتز" سارع ٍ

ی وِ تتَاًٌذ ًحَُ استفادُ اس آًْا را آهَسش ّای آهَسض وتاب ،ّای ووی ًگارش یافتِ ٍ ػوال تزای ػاللوٌذاى تِ سٌذ وتاب

اوش آرضیَی تِ زیؼٌی هثاًی ٍ آهَسش سْن داًطگاّْا ٍ ه ٍ حَسُ،تِ ًظز هی رسذ در سهیٌِ ضؼف در ّزد ٍجَد ًذارد.دٌّذ 

ّای  در پژٍّص ًمص اًذویّای آوادهیه تسیار ون تَدُ ٍ فارؽ التحصیالى  در داًطگاّْا ارائِ آهَسش سُ تاضذ.ایه اًذ

اسٌاد ػٌایت چٌذاًی ًذارًذ ٍ ػوذُ تَجِ خَد را صزف  ضٌاختهزاوش آرضیَی ًیش تِ اهز آهَسش ٍ  ،در وٌار آى اسٌادی دارًذ.

ّای اسٌادی در تزاتز تحمیمات تاریخی ًطاى  تزرسی تؼذاد پژٍّص آهادُ ساسی ٍ اعالع رساًی هٌاتغ آرضیَی هی ًوایٌذ.

ضذُ است  هی دّذ وِ ّزچٌذ استفادُ اس اسٌاد تِ ػٌَاى یه هٌثغ هىول تزای تثییي حَادث تاریخی اهزی هؼوَل ٍ پذیزفتِ

ٍغیز لاتل لثَل سْن اسٌاد در تحمیمات اًذن  ارواى هختلف اجتواػی، جِ تِ تٌَع هٌاتغ آرضیَی ٍ ارتثاط آى تا َتا تاها 

 :ای سیز تزداضتِ ضَدّتایذ گام ّای اساسی در سهیٌِ آى تزای گستزش ٍ  است

                                                           
1
ّا ٍ هزوش اسٌاد آستاى لذس رضَی،  ّا، هَسُ دوتزای تاریخ هحلی ٍ هذیز اسٌاد ٍ هغثَػات ساسهاى وتاتخاًِ 
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هاّیت  استفادُ اس اسٌاد لحاػ گزدد. ّای جذیذ در ٍ ًگاُ ضَد ای در تحمیمات اسٌادی تمَیت هغالؼات هیاى رضتِ -1

هزدم  واػی،تای پژٍّطی هاًٌذ ػلَم اجّ ُهتٌَع اسٌاد هی تَاًذ ارتثاط سٌذپژٍّاى ٍ هزاوش آرضیَی را تا سائز حَس

 .را تمَیت ًوایذ ّا ٍ سهیٌِ ّای وارتزدی آى نفزاّ را  تاستاى ضٌاسی ٍ حمَق ضٌاسی،

 داًطگاّْاوتز تِ هسالِ آهَسش هی پزداسًذ اها در ایزاى تِ دلیل ضؼف آرضیَّا در چطن اًذاسّای واری وّز چٌذ  -2

ارائِ دٍرُ ّای آهَسضی وَتاُ هذت تایذ هذ ًظز لزار  سٌذضٌاسی ٍ سٌذپژٍّی،در حَسُ ّای آوادهیه  در آهَسش

 .گیزد

تز تا هخاعثاى تایذ در اسٌاد خاًَادگی تِ دلیل ارتثاط تیط ّا، هثایؼِ ًاهِ ّا، لثالِ ًاهِ هی هاًٌذدسْن اسٌاد هز -3

ایي وار ظزفیت آرضیَّا را تزای جذب هخاعثاى تا حذ  .دلزار گیز یٍ حتی آهَسض آرضیَی ّای  اٍلَیت پژٍّص

 سیادی افشایص هی دّذ.

ارتثاط تیطتز تیي داًطگاّْا ٍ هزاوش آرضیَی ّوزاُ تا ارائِ دٍرُ ّای هطتزن آهَسضی تزای تلفیك تجزتِ ٍ  -4

 ادی را فزاّن ساسد.ٌّای اس ژٍّصپ تز ضذىُ ذ سهیٌِ گستزدآهَسش ػلوی هی تَاً


