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ﮐﺘﺎب ﻣﺎه ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ « آﺑﺎن  - ١٣٨٢ﺷﻤﺎره ٧٣

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖو ﺣﺮﻓﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری٨٧
ﻣﯿﺮ ھﺎدی ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﻋﻀﻮ ھﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﮫﺮان
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺣﺮﻓﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری
ﺗﺄﻟﯿﻒ:روﻻﻧﺪو ﻣﯿﻨﻮﺗﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ:ﺣﺴﻦ ﻓﺮﺷﺘﯿﺎن
ﻧﺎﺷﺮ:ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه،ﻗﻢ،ﭼﺎپ اول،زﻣﺴﺘﺎن  ١٣٨١،١٣٠ص ٩٠٠٠،رﯾﺎل
ﺷﺎﺑﮏ٩۶۴-٧٧٨٨-٠۶-١:
ﮐﺘﺎب اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺣﺮﻓﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم روﻻﻧﺪو ﻣﯿﻨﻮﺗﯽ١ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻧﺎدﯾﺎ ﻣﻨﺼﻮری آن را ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﻓﺮﺷﺘﯿﺎن ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﭘﮋوھﺸﮑﺪه ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه در زﻣﺴﺘﺎن
ﺳﺎل  ١٣٨١ھـ.ش.آن را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﺴﺨﻪء ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه در اﯾﺮان،ﻧﻪ از روی
ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ،ﺑﻠﮑﻪ از روی ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ در دو ﻓﺼﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.در ﻓﺼﻞ اول ﮐﺘﺎب،اﺑﺰارھﺎی ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران و ﺷﺒﮑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
در ﻓﺼﻞ دوم ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻋﺼﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از آن ﺟﮫﺖ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﺎزه و ﺑﺪﯾﻊ اﺳﺖ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ را در ﺑﯿﻦ ﭘﮋوھﺸﮕﺮان و ﻣﻮرﺧﯿﻦ
داراﺳﺖ.زﯾﺮا اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎلھﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦآوری اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و اﻧﺴﺎﻧﯽ راﯾﺞ ﺷﺪه،اﻣﺎ ھﻨﻮز ﮐﺎرﺑﺮد
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻢ ﺗﺎرﯾﺦ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ در ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪف و اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞﺑﻨﺪی ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ آن،ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ارﺗﺒﺎط ﻓﺼﻮل ﺑﺎھﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ
اﺳﺖ .ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی اﺑﺰارھﺎی ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران در اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ و ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺎرﯾﺨﯽ
در ھﻨﮕﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ،اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻤﺎض از آن ﺗﺒﻌﺎت دﻟﺴﺮدﮐﻨﻨﺪهای را ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ
ھﻤﺮاه دارد.ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ درک ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ،ﺳﻌﯽ در اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ از اﯾﻦ اﻣﺮ دارد.ﻣﺆﻟﻒ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح ذﮐﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ»:در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺑﺰارھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻼﺳﯿﮏ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ«٢ﺑﻪ
دور از ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻠﻢزدﮔﯽ،ﺳﻌﯽ در اراﺋﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ دارد.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺤﺎﺳﻦ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ،ﭘﺎرهای اﯾﺮادات ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﮐﺮ آنھﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
اﺳﺎﺳﺎ آﺛﺎری از اﯾﻦ دﺳﺖ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺛﻘﯿﻞ ﺑﻮدن ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻓﻨﯽ و ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ رﺷﺘﻪھﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺎ
ﻣﺘﻨﯽ ﺳﺎده و روان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت،ﻓﮫﻢ و اﺳﺘﻔﺎده ﻻزم از آن را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﺮﮔﺮدان اﺻﻞ ﮐﺘﺎب از اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺳﭙﺲ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮫﻤﯽ در ﺛﻘﯿﻞ ﺷﺪن ﻣﻔﮫﻮم ﺟﻤﻼت
ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ دﯾﺪن ﻋﻨﻮان روی ﮐﺘﺎب ،اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ،آﻧﺎن را در ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎری دھﺪ.ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
را ﺣﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺒﮫﻤﯽ ﭼﻮن »ﺳﺮاب ﻣﻨﺎﺑﻊ راﯾﺎﻧﻪای«»،٣در ھﻢ ﺑﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ وب«۴و...آﻧﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺧﻮد،ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن،از ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﻟﺴﺮد ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﺷﮑﺎرا ﺧﻮد را ﻃﺮﻓﺪار روش
ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺪ۵.اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ )ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪی از ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ(ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻮرخ ﻋﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﭘﮋوھﺸﮕﺮی ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﺑﺎ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺣﺮﻓﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺘﺎب،ﭼﻨﺪان ﺟﺬاﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻮرخ ﻧﺪارد.ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺎ ﻃﺮح روشھﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﺑﮫﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده
از»ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ«،ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺎرﯾﺨﯽ را در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﻣﯿﺪوار ﺳﺎزد.
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ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ارﺗﺒﺎط اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﺗﺎرﯾﺦ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ،ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی اوﻟﯿﻪای
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺣﺮﻓﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری را ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدھﺪ،اﻣﺎ ﺟﺎی ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ راه ﮐﺎرھﺎی ﮐﻠﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و از ذﮐﺮ ﺗﺮﻓﻨﺪھﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮردﻧﻈﺮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮدداری
ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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