تأثیر مطالعات مشترک در حوزۀ موزهها و آرشیوهای اسناد
حشمت کفیلی

1

پضٍّطگزاى حَسٓ هَسُ ٍ هَسُداری تا کٌَى رٍضْای هتٌَػی را تزای تزرسی ،ضٌاسایی ٍ هستٌذساسی آثار ٍ اضیای هَسُای
داضتِاًذ کِ اس آى جولِ هیتَاى تِ هَارد سیز اضارُ کزد:
 -1تَجِ تِ تاریخ ّای ثثت ضذُ تز رٍی اثز (در غَرتیکِ ٍجَد داضتِ تاضذ)؛
 -2تَجِ تِ ًام ساسًذگاى ،تاًیاى ٍ ٍاقفاى؛
 -3تَجِ تِ ضَاّذ هَجَد در الیِّای هحل کطف اثز؛
 -4تزرسی فيآٍری ساخت ٍ ضیَُّای ٌّزیِ تِ کار رفتِ در آثار ٍ هقایسِ ایي رٍشّا تا آثار تاریخدار؛
 -5هغالؼِ هتَى تاریخی (تِ خػَظ هٌاتغ ّن سهاى) کِ تِ ٌّز ٍ توذى دٍرُّای هختلف پزداختِاًذ.
تِ عَر هؼوَل تاکٌَى ضاّذ تَدُاین کِ پضٍّطگزاى ایي حَسُ تا تزرسی دقیق ٍ هستٌذساسی آثار هَسُّا ،هَفق تِ کطف
تسیاری اس ًکات ًاگفتِ تاریخی ٍ ٌّزی ضذُاًذ .تزای هثال ،کطف یک تاریخ دیگز تز سٌگاب دٍرُ خَارسهطاّی تِ تکویل
اعالػات تاریخی آى اثز کوک ضایاًی کزد .یا کتیثِ ضؼزی ًَضتِ ضذُ تز دٍستکاًی هسی دٍرُ قاجار کِ تِ دستَر
ًایةالتَلیِ ٍقت ٍ تِ سؼی ضخػی تِ ًام هزتضی قلی خاکرٍب ٍ تِ هٌاسثت سفز ًاغزالذیي ضاُ تِ هطْذ ساختِ ضذُ
است اضارُ تِ ایي ٍاقؼِ تاریخی داردّ .وچٌیي در ًوًَِای دیگز ،تِ کار تزدى ٍاصُ "هقام" تز کتیثِ سٌگی هؼزٍف تِ سٌگ
قثز اهام رضا ػلیِ السالم ،در رفغ اتْامّای هَجَد تزای تؼییي کارتزد آى هؤثز تَدُ است .اس هَارد دیگز هیتَاى تِ تاسخَاًی
دقیقِ کتیثِّای دربّای چَتی هَسُ آستاى قذط اضارُ کزد کِ دٍرُ سهاًی ساخت آًْا را هطخع کزدُ است .ایي در
حالی است کِ ّیچ سٌذ هکتَتی تزای ساخت ٍ ًػة ایي دربّای چَتی ٍجَد ًذارد ٍ ایي کتیثِّا خَد هیتَاًٌذ گَیای
پیطیٌِ هؼواری حزم هغْز ٍ تحَالت آى در دٍرُ ّای تؼذ تاضٌذ .اس سایز کتیثِّا هیتَاى اس کتیثِّای هزتَط تِ تؼویزات
آثار هَسُای ًام تزد،کِ ایٌْا ًیش تِ ًَػی تزگی اس تزگّای تاریخ آستاى قذط ّستٌذ .تزرسی تکٌیک ساخت ٍ ضیَُّای
ٌّزی تِ کار رفتِ در آثار تاریخدار کِ ًقص تؼییي کٌٌذُای در هقایسِ ضیَُّای ٌّزی تزای آثار تذٍى تاریخ دارد ًیش اس
جولِ هَاردی است کِ در تؼییي قذهت ایي آثار ًقص اساسی ایفاء هیکٌذ.
یکی دیگز اس هٌاتغ هْوی کِ اهزٍسُ تزای ضٌاسایی اضیای هَسُای کارتزد دارًذ ،اسٌاد آرضیَی ّستٌذ .در سهاًیکِ
پضٍّطگزاى ضوي تزرسی یک اثزّ ،یچ کتیثِ ٍ یا هتي هستٌذی تِ هٌظَر رٍضي کزدى پیطیٌِ آى اثز ًوییاتٌذ ،ایي اسٌاد
تاریخی هَجَد در آرضیَّا ّستٌذ کِ هیتَاًٌذ کوک ضایاًی تِ هٌظَر تیاى ًاگفتِّای تاریخی ٍ تکویل تحقیقات حَسُ
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کارضٌاط پضٍّص اسٌاد ٍ هطاٍرُ هَسُّای ساسهاى کتاتخاًِّا ،هَسُّا ٍ هزکش اسٌاد آستاى قذط رضَیheshmatkafili@yahoo.com ،

هَسُ ٍ تاستاىضٌاسی ارائِ کٌٌذ .ضاّذ ایي اهز را در پضٍّصّای اخیزی کِ در راتغِ تا آثار هَسُای آستاى قذط رضَی ٍ
تا تکیِ تز اسٌاد اًجام ضذُ ،هیتَاى دیذ.
تزای ًوًَِ ،در اسٌاد تاریخی ٍ یا غَرتّا ٍ سیاِّّای اهَالی آستاى قذط رضَی کِ در پضٍّصّای هزتثظ تا ٍضؼیت
گذضتِ ٍ حال اضیای هزتَط تِ حزم هغْز اهام رضا ػلیِ السالم هَرد استفادُ قزار هیگیزًذ ،اضارات تسیار رٍضٌی تِ اضیائی
ضذُ است کِ اهزٍسُ ٍجَد ًذارًذ .ایي ًکتِ هیتَاًذ تأییذکٌٌذُ ٍقایغ ًاگَاری چَى حوالت ٍ ّجَمّای هکزر ٍ تؼزؼ تِ
اهَال آستاى قذط تَسظ هْاجواى داخلی ٍ خارجی در عی سذُّای گذضتِ تاضذ .تذیيتزتیة ،ایي ًَع اس اسٌاد تاریخی تِ
هحققاى اجاسُ هیدٌّذ تا گستزدُتز اس پیص تِ تیاى ٍقایغ ٍ ارائِ اعالػات ،ضٌاسایی دقیق آثار هَسُای ٍ حتی تؼییي تاریخ
ٍ ساتقِ ٍرٍد آًْا تِ هَسُ ٍ در ًْایت ارائِ تحلیلّای تاریخی تپزداسًذ .اس عزفی دیگز ًیش هیتَاى تِ اّویت تَلیذ ایي
اسٌاد ٍ دقت ًَیسٌذگاى ٍ تَلیذکٌٌذگاى آًْا اضارُ کزد کِ ًاضی اس پیزٍی ایطاى اس اغَل اخالقی ٍ هذّثی ٍ تؼْذضاى در
ًگِداری اهَال ایي آستاى هقذط تَدُ است.
ساسهاى کتاتخاًِّا ،هَسُّا ٍ هزکش اسٌاد آستاى قذط رضَی ،ایي تَفیق را دارد کِ تا دارا تَدى اضیای تاریخی حزم هغْز
ٍ هجوَػِای غٌی اس اسٌاد هکتَب کاغذی ٍ کتة خغی کْي سهیٌِ هٌاسثی را تزای پضٍّطگزاى ساػی ٍ ػالقوٌذ فزاّن
کٌذ تا اس ظزفیتّای هَجَد در تَلیذ پضٍّصّای ػلوی ٍ ارائِ اعالػات دست اٍل پیطگام تاضٌذ .در ّویي راستا ٍ تا تَجِ
تِ ضزٍرت ّوگاهی پضٍّطگزاى در حَسُّای هختلف ایي ساسهاى ٍ ّواٌّگساسی ظزفیتّای کارضٌاسی کِ در عی
سالْای اخیز تَاًوٌذتز ضذُاًذ ،تطکیل کویتِ هغالؼات هطتزک در حَسُ اسٌاد ٍ هَسُّا در جزیاى است .ایي کویتِ ،سهیٌِ
ّوکاریّای تخػػی را تیي کارضٌاساى هَسُای ٍ اسٌادی تا ّذف ارائِ دستآٍردّای پضٍّطی ًَ افشایص هیدّذ ٍ
سهیٌِ اًجام هغالؼات ٍ پضٍّصّای هطتزک را فزاّن هیساسد .تزًٍذادّای ایي کویتِ هیتَاًذ هکول رًٍذ هستٌذساسی
دقیق اضیای هَسُای ٍ ضٌاسایی کاهل جشئیات اسٌاد تزای کارضٌاساى ٍ هحققاى ایي حَسُّا تاضذ ٍ در غَرت اًتطار تِ
ػٌَاى تزًاهِّای هذٍى ٍ کارتزدی تزای سایز هَسُّا ٍ هزاکش آرضیَی ًیش هَرد استفادُ قزار گیزًذ.

