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 ٧٣شماره  - ١٣٨٢آبان » کتاب ماه تاریخ و جغرافیا 

  ٨٧ نگاری و حرفه تاریخ اینترنت

  میر ھادی حسینی

  عضو ھیأت علمی دانشگاه تربیت معلم تھران

  نگاری اینترنت و حرفه تاریخ

  روالندو مینوتی:تألیف

  حسن فرشتیان:ترجمه

  ریال ٩٠٠٠ص، ١٣٨١،١٣٠اول،زمستان   پژوھشکده حوزه و دانشگاه،قم،چاپ:ناشر

  ٩۶۴-٧٧٨٨- ٠۶-١:شابک

سپس یک پژوھشگر دیگر به .شده است  تألیف١ نگاری توسط یک محقق ایتالیایی به نام روالندو مینوتی کتاب اینترنت و حرفه تاریخ
مستان حسن فرشتیان با ھمکاری پژوھشکده حوزه و دانشگاه در ز  نام نادیا منصوری آن را به فرانسه ترجمه کرده و نھایتا آقای

  به این ترتیب، نسخهء فارسی ترجمه شده در ایران،نه از روی.فارسی ترجمه و منتشر نموده است  آن را به.ش.ھـ ١٣٨١سال 
  .این کتاب صورت گرفته است  نسخه اصلی،بلکه از روی نسخه ترجمه فرانسوی

نگاران و شبکه رایانه مورد بررسی قرار گرفته و  در فصل اول کتاب،ابزارھای تاریخ.است  کتاب حاضر در دو فصل جداگانه تنظیم شده
  .پرداخته شده است  به مسئله مبادالت تاریخی در عصر اینترنت  در فصل دوم

در کشورمان تازه و بدیع است،جایگاه خاصی را در بین پژوھشگران و مورخین   این کتاب از آن جھت که ھنوز موضوع فوق
ھای علوم پایه و انسانی رایج شده،اما ھنوز کاربرد  رشته  آوری اینترنت در تمام اده از فنھاست که استف سال  زیرا اگرچه.داراست

از بین بردن فاصله بین علم تاریخ و اینترنت   کتاب حاضر در پی.قابل قبولی نرسیده است  نگاری در ایران به جایگاه اینترنت در تاریخ
  .موفق بوده است  مؤلف در نیل به این ھدف و انگیزه تا حدودی. است

ای عالمانه انجام پذیرفته و ارتباط فصول باھم نسبتا درخور توجه  ارزشمند آن،به شیوه  بندی کتاب به ھمراه کتابشناختی فصل
مشکالت کاربران تاریخی . نگاران در استفاده از رایانه نیز در این کتاب حائز اھمیت و تقدیر است بندی ابزارھای تاریخ تقسیم. است
رشته تاریخ به   ای را برای دانشجویان و محققین دلسردکننده  گام جستجو در اینترنت،امری است که اغماض از آن تبعاتدر ھن

ذکر   مؤلف آنجا که به وضوح.بینانه از این امر دارد واقع  صحیح این مسئله،سعی در ارائه تصویری  کتاب حاضر با درک.ھمراه دارد
به ٢»اینترنت را جایگزین شرایط ابزارھای موجود کالسیک در تحقیقات تاریخی بدانیم  انیم شبکهتو در وضعیت کنونی نمی«:کند می

  .منطقی برای استفاده از اینترنت در تاریخ دارد  زدگی،سعی در ارائه چارچوبی دور از تعصبات ناشی از علم

  .پردازیم ھا می است که به ذکر آن  ب مترتبای ایرادات نیز بر این کتا پژوھش،پاره  گذشته از محاسن و ارزشمند بودن این

علوم انسانی،باید تا حد زیادی با   ھای ای برای محققین رشته مفاھیم فنی و پایه  اساسا آثاری از این دست،به دلیل ثقیل بودن
  .الزم از آن را به ھمراه نخواھد داشت  در غیر این صورت،فھم و استفاده.نوشته شود  متنی ساده و روان

مھمی در ثقیل شدن مفھوم جمالت   به فرانسه و سپس از فرانسه به فارسی عامل  احتمال زیاد برگردان اصل کتاب از ایتالیاییبه 
  .کتاب حاضر بوده است

  مشکل حال آنکه این کتاب نه تنھا این.یاری دھد  خوانندگان با دیدن عنوان روی کتاب، انتظار دارند که این اثر،آنان را در کار با اینترنت
آنان را بیشتر ناامید ...و۴»وب  در ھم بودن سیستم«،٣»ای سراب منابع رایانه«  کند بلکه با طرح مفاھیم مبھمی چون را حل نمی

بنابراین آشکارا خود را طرفدار روش .رسد که مؤلف خود،قبل از خوانندگان،از کار با اینترنت دلسرد شده است به نظر می.کند می
کتابی   عیب نیست،اما این امر برای پژوھشگری که  برای یک مورخ)یعنی ناامیدی از کار با اینترنت(چه این امر اگر۵.داند سنتی می

  .کند،جای بسی شگفتی است می  نگاری تألیف با نام اینترنت و حرفه تاریخ

ملی و بھینه استفاده ھای ع روش  شایسته بود که مؤلف با طرح.مورخ ندارد  کننده کتاب،چندان جذابیتی برای متن خسته
  .،کاربران تاریخی را در استفاده از اینترنت، امیدوار سازد»جستجو در اینترنت«از
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ای  ھای اولیه در اینترنت،تنھا نمونه  ھای اطالعاتی تاریخی، ارتباط الکترونیکی با محققین و پژوھشگران تاریخ چگونگی یافتن پایگاه
  .رسد خالی به نظر می  دھد،اما جای طرح این مطالب در این کتاب را به ھم پیوند مینگاری  اینترنت و حرفه تاریخ  ھستند که

موضوع موردنظر در اینترنت خودداری   مؤلف بیشتر راه کارھای کلی را مطرح کرده و از ذکر ترفندھای کاربران شبکه برای رسیدن به
  .شود وصیه میتاریخ ت  در پایان،مطالعه کتاب به دانشجویان و محققین. کرده است

  ٨٨:ھا نوشت پی
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