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  سرسخن 

  

اسناد تاریخی شـامل بخـشی از محتویـات بایگـانی هـاي امـروزي، فـرامین شـاهان و رجـال در قالـب                           

مـالی و قـضایی، مکاتبـات دوسـتانه بـین مـردم، عکـسهاي تـاریخی و                   حقوقی، اسناددیوانی، سلطانیات،

ه بـه رشـت  وان برگـی از گذشـته را   مـی تـ   که امروزه با آن استهزاران سند مکتوب و غیر مکتوب دیگر      

  مـی این منـابع فهرست نویسی و نمایه سازي      ،طبقه بندي  آماده سازي، ،از این رو آرشیو   . تحریر درآورد 

تا از رهگـذرآن بتـوان   ایـن اسـناد بـه جامعـه پژوهـشگر باشـد      تواند گامی موثر در جهت شناخت بیـشتر   

واقعـه تـاریخی    بـه شـک و تردیـدهاي یـک           زوایاي تاریک تاریخ این مرز و بوم را روشن ساخت و یا           

  .پاسخ داد

مدیریت امور اسناد و مطبوعات کتابخانه مرکزي آسـتان قـدس رضـوي ماننـد بـسیاري از آرشـیوهاي               

تهیـه شـده انـد      وقفـی و خریـداري   ،دیگر مجموعه اي مهم از اسناد تاریخی را که به صـورت اهـدایی            

مجموعـه هـاي اسـنادي       . دهد نگهداري کرده و پس ازآماده سازي در اختیار جامعه پژوهشگر قرار می           

عد کلی قابل بررسی استاین مرکز از چند ب:  

 مجموعه دویـست  ،مجموعه هاي آرشیوي در این مرکز در میان     :  رضوي شناخت تاریخ آستان قدس   *

 ایـن مجموعـه کـه تـاریخ        . از نفـایس بـه شـمار مـی رود           رضوي و هشتاد هزار برگی اسناد آستان قدس      

 بازگو می کند نه تنها بیـانگر         تا پایان قاجار      آستان قدس را از دوره صفویه      اجتماعی و اقتصادي   اداري،

 خراسان بزرگ و ایـران قابـل تامـل و    ،تاریخ سرکار فیض آثار است بلکه در روشن سازي تاریخ مشهد   

حدود هفتاد هزاربرگ از اسناد ایـن مجموعـه مربـوط بـه تـشکیالت اداري آسـتان قـدس                    .بررسی است 

  .عصر صفوي را نشان می دهدکه نمایی از تشکیالت دیوانی درعصر صفوي است 

کـه  در این مرکز مجموعه هاي بزرگی از برخی منـاطق ایـران وجـود دارد                 :اي تاریخ محلی و منطقه   * 

 اســناد مربــوط بــه جنـوب خراســان کــه حــاوي اطالعــات  . داردیتـاریخ محلــی و منطقــه اي را بیــان مـ  

تاریخ سیاسی این منطقه جغرافیایی در دوره قاجـار و بـه ویـژه جنـگ جهـانی اول                   گرانقدري در حوزه    

 اصـفهان ، فرمان،اسناد تجاري و اقتصادي از تجارتخانـه هـاي    تعداد بسیاري حکم و  عالوه بر این     .است

 و  جاراگر از دوره ق   یاري از اسناد اجتماعی د    یمبایعه نامه و مصالحه خط و بس      ؛  قمشه   یزد، نائین و   شیراز،

این البته بیشتر  . مرکز خریداري شده است این طسهاي اخیر تو  که در سالمی باشد موجود لپهلوي او 

لی و زراعی بلوکات تهران و مرکز ایـران  ااسنادي نیز ازامور م .مربوط به حوزه اصفهان استاسناد اخیر   

  .در مجموعه آصف السلطنه موجود است

 اسناد موجود در ایـن مرکـز از تنـوع           ،به لحاظ موضوعی   :ظامی ن اقتصادي و  ،اجتماعی سیاسی،    تاریخ *

 احکام وفرامین موجود در این مرکز و اسناد مربوط بـه وزارتخانـه هـا                .اي برخوردار است   قابل مالحظه 

 بسیار جزئی مشخص می     صورت مفصل و  اسناد نظامی که تاریخ نظامی ایران را به          ،چون وزارت عدلیه  



٢

  مبایعه نامه واجاره خـط موجـود اسـت    ،تعداد بسیاري مصالحه خط. ندحظه ا کند از نمونه هاي قابل مال     

 در ایـران نـشان دهـد،   که بررسی آنها می تواند تاریخ اجتماعی و اقتصادي و مناسبات مالی بین مردم را        

  . است ا مهجور ماندهه امري که در منابع و پژوهش

  

اي گرانقدر را  گنجینهدیداري و شنیداري   موادوها   چون عکسی اسناد غیر مکتوبهمه اینها در کنار      

 از جهت شرایط نگهداري واطـالع رسـانی   این مجموعه باارزش   توجه واهتمام به     .به وجود آورده است   

 مـی توانـد دریچـه اي نـو را بـه      مستتر در آنهابه محققان و استفاده درست جامعه پژوهشگر از اطالعات     

  . سوي گذشته ایران بگشاید

  


