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  يشزومآ هاگراگ

  نقش اينترنت در مطالعات تاريخي

  

 نمھب ١٩ هبنشراھچ خيرات رد خيرات يناريا نمجنا و مالسا خيرات هدكشھوژپ كرتشم يراكمھ اب هاگراگ نيا

  .دش رازگرب ١٨ يلا ١۵ تعاس زا ساختمان آرشیو ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی لحم رد ١٣٩٠

   .دشاب يم تسشن نيا رد هدش هئارا بلاطم ريز نتم

  

  : ه مقدم

اولین سوال اين است كه . در خصوص ارتباط تاريخ با اينترنت چند سوال كلیدي و بنیادي براي ما مطرح است 

IT )تكنولوژي اطالعات ( وICT )چه نقش در مطالعات تاريخي دارد؟) تكنولوژي ارتباطات و اطالعات  

بین رشته اي  مطالعاتپاسخ به اين پرسش بنیادي در سال ھاي اخیر ، ذھن بسیاري از مورخین را در حوزه 

تا آنجا كه در برخي دانشگاه ھاي .به خود معطوف كرده استغرب دانشگاه ھاي در گروه ھاي تاريخ در 

در مقطع دكتري راه اندازي  "يخكامپیوتر و تار"امريكا ، كانادا و انگلیس ھم اكنون رشته اي مستقل با عنوان 

ھنوز جايگاه شايسته اي براي اين كار تعريف نشده است زيرا  اھداف آموزشي در  ،گرچه در ايران.شده است

كشورمان ھنوز نتوانسته اند الگوي مناسب و رسمي را براي  عالي اين حوزه ، پراكنده است و مراكز آموزش

    ICTدر برخي كشورھا ھم اكنون مدل استفاده از انطور كه عرض كردم ھماين امر تدوين و ارائه نمايند ، اما 

در  ICTمھمترين ابزار براي استفاده از .در مطالعات تاريخي و بويژه آموزش تاريخ تدوين و اجرا شده است 

  .است...  رشته تاريخ ، در كشورھاي توسعه يافته ، بسترھاي تكنولوژيكي مدرن مانند برنامه نويسي ،وب و 

به عنوان  را  Itاينترنت و ھمچنین تاريخ و ھمكاري تاريخ و ما قصد داريم مبحث،  كارگاه آموزشيدر اين 

  .تشريح كنیم ،  ٢١در قرن " تاريخ و تكنولوژي"نمادي از ھمكاري كالسیك 

  

  

  

  

   :دو حوزه اصلي است در آموزش تاريخ ، در جھان امروز ، شامل   IT و   ICT اينترنت ، نقش

  مباني نظري كاربرد كامپیوتر در رشته تاريخ) الف

  در پژوھش ھاي تاريخي كاربرد اينترنت ) ب

ابتدا در حوزه اول وارد مي شويم و سپس  .بنابراين بحث كارگاه امروز ما ھم حول ھمین دو محور است 

   .نتیجه كار را به حوزه دوم منتقل مي كنیم

  مباني نظري كاربرد كامپیوتر در رشته تاريخ 

  تاريخ دارد؟ مطالعات چه نقشي در و اينترنت براستي كامپیوتر 

  :روبرو است ھم زير  سواالتدر اين حوزه ، يك مورخ با 
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  چه دلیلي براي اھمیت اينترنت در رشته تاريخ وجود دارد؟

  ؟آيا مفھوم نرم افزار ھاي تاريخي را میتوان تصور كرد

   امكان پذير است؟ تاريخي مطالعاتستفاده از تكنولوژي در آيا ا

، چقدر به فھم  تحلیل كلیومتريك در تاريخ با استفاده از كامپیوتر بطور مثال،،  رايانهجنبه ھاي كاربردي تاريخ و 

   تاريخ كمك مي كند؟

  

  

  .ابتدا بحثمان را از نرم افزار ھاي تاريخي شروع مي كنیم

  در اين مبحث اين است كه اساسًا آيا ما بسته يا پكیجي بنام نرم افزار تاريخي داريم يا نه ؟سوال بنیادي 

خیلي ھا معتقدند كه اگر به تعريف دقیقي از نرم افزار توجه داشته باشیم ، پاسخ اين سوال منفي خواھد 

  .بود

ت رياضي را طي سه نرم افزار طبق تعريف علمي به مجموعه اي از دستورات گفته میشود كه محاسبا

   .مرحله تست ، انشعاب شرطي و تكرار ، انجام مي دھد

بنابراين ھر آنچه كه به آن نرم افزار اطالق مي شود بايد بصورت يك بسته حاوي مجموعه از فرامین رايانه 

تاريخي را  اگر قرار باشد ما يك نرم افزار. باشد كه بتواند محاسبات رياضي را بطور منطقي تجزيه و تحلیل كند

  :طراحي كنیم اين نرم افزار بايد بتواند فاكتورھاي زير را داشته باشد

  

  كلیه مفاھیم كیفي را به مفاھیم كمي تبديل كند  -١

  مفاھیم كمي يا عددي را آنالیز كند  -٢

  مجددًا آنالیز ھاي رياضي را به مفاھیم كیفي تبديل كند -٣

  

  .پژوھشگران تاريخ در حوزه تحلیل محتوا به آن مي پردازنداين در واقع ھمان بحثي است كه 

در حوزه جامعه شناسي ، روانشناسي ، و حتي علوم سیاسي ھم نرم افزار ھايي با چنین ويژگیھايي 

. طراحي شده ، اما ھنوز ھیچ مركز آكادمیكي را ما سراغ نداريم كه چنین نرم افزاري  را طرحي كرده باشد

  .م نیست كه چشم انداز رشته تاريخ در اين مورد تاريك است البته به معني اين ھ

در حالیكه تكنولوژي رايانه اي توانسته (در اينجا ما با يك سوال ديگر مواجه ھستیم و آن اينكه چرا تا به امروز 

   طراحي نرافزار تاريخي انجام نشده ؟) براي اكثر علوم ، نرم افزاري را طراحي كند

تقريبًا مي توانیم بگويیم كه . ه بودن اين كار نیست بلكه به دلیل ماھیت رشته تاريخ است اين به دلیل پیچید

كه ماھیتًا تاريخ به گذشته نگاه مي  ااما در خصوص تاريخ، از آنج. رشته فلسفه ھم دچار ھمین معضل است

كه بیشتر مواد خام ما در  كند و نه آينده ،يعني مواد تاريخي ما به زمان گذشته تعلق دارد، لذا بايد بپذيريم

از ھمینجا شما مي توانید دلیل عدم وجود نرم افزار . يا پايگاه اطالعاتي دارند Data Baseاين رشته جنبه 
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محاسبه گر تاريخي را حدس بزنید و به اين نتیجه برسید كه تمام آنچیزي كه در حال حاضر در دنیا تحت نام 

  .صرفًا بانك ھاي اطالعاتي ھستند و نه نرم افزار واقعيافزار تاريخي طراحي شده اند ،  نرم

  

  

  نرم افزارھاي تاريخي 

توضیحاتي كه در خصوص نرم افزار ھاي تاريخي ارائه كرديم ، حاال مي خواھیم چند بسته تاريخي با توجه به 

  .رايانه را مثال بزنیم

  

    Centenniaاطلس تاريخي 

، توسط شركتي به ھمین نام ، در امريكا طراحي و در اختیار مورخین   Centenniaنرم افزار اطلس تاريخي 

به سايت زير مراجعه ) دالر  ٨٩به مبلغ (براي آشنايي با اين نرم افزار ، و چگونگي تھیه آن . قرار گرفته است 

  : كنید 

 

http://www.clockwk.com 

  

. میالدي تا عصر حاضر آشنا میسازد  ١١ز آغاز قرن را با تاريخ اروپا وخاورمیانه ا اساتید تاريخاين نرم افزار 

ظھور و سقوط امپراتوري . ھمچنین حاوي نقشه ھاي تاريخي و سیاسي و تغییرات مرزھاي تاريخي است 

عثماني ، جنگ ھاي يكصد ساله ، ظھور امپراتوري و پادشاھي سوئد ، جنگ ھاي ناپلئون ، وحدت ايتالیا و 

ر آلمان نازي ، جنگ اعراب و اسرائیل و فروپاشي شوروي كمونیستي ، جنگ آلمان ، جنگ جھاني اول ، ظھو

  . بوسني و چچن ، در اين نرم افزار آمده است 

،  )  Demo(نمونه كوچكي از اين نرم افزار . ، تھیه شده است )   Kevin Kelly(اين نرم افزار توسط كوين كلي 

  .از اينترنت به رايگان قابل دريافت است 

   

 

 

  

     Brain Stormنرم افزار 

تكمیل  جويانتوسط گروھي از دانشتاريخي تعاملي میتواند  به عنوان يك بانك اطالعاتاين نرم افزار آموزشي 

وارد اين بانك  اطالعاتي ) میالدي  ٢١٩٩تا  ١٧۵٣از سال ( بدين ترتیب كه مھمترين وقايع ھر سال . شود 

اين گزارشات بر اساس سال ، ماه ، روز ھر ھفته ، . قرار گیرد شده و سپس مورد پردازش و گزارش گیري 

  :مخصوص آن قابل دريافت استسايت  ازنسخه رايگان اين برنامه . لیست گیري مي شود 
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http://www.gold-software.com/download6161.html 

 

 

  

  نرم افزار فیش برداري 

  :توصیه مي شود براي محققین رشته تاريخ دو نرم افزار فیش برداري 

که عالوه بر قابلیت است ) متعلق به موسسه احرار انديشه( "پژوھش يار" فیش برداري نرم افزار: اولي 

  .را ھم براي شما فراھم مي كند استفاده كنید فیش برداري، امکان ساخت کتابخانه الکترونیک

است كه  ) کامپیوتری علوم اسالمی نورمرکز تحقیقات محصول " (فیش نگار"نرم افزار فیش برداري : دوم

حتي میتواند فیش ھاي صوتي را ھم براي شما سازماندھي كند در واقع در بخش تاريخ شفاھي ھم كاربرد 

  .دارد

  

  

  

  

  اھمیت محیط وب براي تاريخ

ت ، حاال از آنجا كه مھمترين و قدرتمند ترين بستر تكنولوژيك براي ارائه بانك ھاي اطالعاتي ، محیط وب اس

حتي مي توانیم اين نتیجه جسورانه . لذا از اينجا مي توانیم دلیل اھمیت سايت ھاي تاريخي را متوجه شويم

به دلیل ماھیت مواد تاريخي و عدم امكان محاسبات تاريخي توسط (را ھم بگیريم كه محققین رشته تاريخ 

رند و بنابراين بطور كارامد تري مي توانند در مقايسه با ديگر علوم ، وابستگي بیشتري به محیط وب دا) رايانه 

  . از اين بستر تكنولوژيكي در جھت ارتقاء سطح رشته تاريخ استفاده كنند 

چند درصد از محققین رشته : اما من مي خواھم در اينجا يك سوال چالش برانگیز را مطرح كنم و آن اينكه

  دارند و از اين منظر به تاريخ نگاه مي كنند؟تاريخ در ايران چنین نگاھي را به مطالعات تاريخي 

متاسفانه ھنوز در ايران ما در رشته تاريخ ، گرايشي با عنوان تاريخ و كامپیوتر نداريم و شايد حتي طرح آن 

به راه اقدام طي چند سال اخیر  امريكا و اروپابرخي مراكز دانشگاھي  براي بعضي ھا عجیب باشد، اما در

و بويژه انجمن امريكايي تاريخ و . كرده اند" تاريخ و كامپیوتر"د در مقطع دكتري با عنوان اندازي رشته اي جدي

و در اين زمینه فوق العاده فعال  در امريكا از طريق آدرس زير در دسترس ھمه قرار دارد AAHCكامپیوتر يا 

   .است

http://theaahc.org  

  .يك ژورنال علمي پژوھشي ھم منتشر میكننداين انجمن 

معتبرترين و شايد رسمي ترين ژورنال علمي پژوھشي در زمینه تاريخ و كامپیوتر ، ھم اكنون با ھمین نام 

  .توسط انجمن تاريخ و كامپیوتر و زير نظر دانشكاه میشیگان منتشر میشود
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/quod.lib.umich.edu/j/jahchttp:/  

  

در سن سیناتي امريكا كنفرانسي در زمینه رابطه كامپیوتر با علوم انساني  ١٩٩۶براي اولین بار در سال 

  .برگزار شده بود كه در آنجا پیشنھاد راه اندازي اين مجله مطرح شده و بعد اجرا شد

وصلت تكنولوژي با "برخي از مطالبي را در اين كارگاه خدمت شما عرض كردم، برداشت از مقاله اي با نام 

  .در اين مجله منتشرشده بود ٢٠١٠، در سال  ١٣بود كه در شماره   Shawn Martinاز " تاريخ

  

  وابسته به دانشگاه ادينبورگ در انگلیس  AHCھمچنین انجمن تاريخ و كامپیوتر يا 

http://odur.let.rug.nl/ahc/index.html  

  

كه ضمن تشريح مفھوم نرم افزار تاريخي يكي از رسالتھايي كه اين انجمن براي خودش قائل بوده اين است 

و اطالع رساني دقیقي  محققین رشته تاريخ را به شايسته ترين روش به سايت ھاي تاريخي ھدايت كرده، 

  . اين انجمن ھم يك ژورنال علمي پژوھشي منتشر میكند  .را در اين حوزه انجام بدھد

  

  .نكته بعدي كاربرد تكنولوژي در تاريخ است

 اسكنرھا يا پالترھاي در خصوص استفاده از تكنولوژي در مطالعات تاريخي ، يكي از اين بسترھا ، بكارگیري

  .در اين حوزه در ايران كارمنسجمي انجام نشده  .تھیه تصاوير و نقشه ھاي تاريخي است وديجیتالي 

بھره برداري از تكنولوژي  .تقريبًا در دنیا پیش تاز استو دانشگاه آالباما در امريكا در اين زمینه دانشگاه تگزاس 

GIS  نقشه ھاي تاريخي ديجیتالي  پروژه باعث شده تا ) بطور ھمزمان(، كارتوگرافي و آرشیو ھاي تاريخي

   .و آالباما بصورت مجموعه اي منحصر بفرد در دنیا خودنمايي كنددانشگاه تگزاس 

http://www.lib.utexas.edu/maps/historical  

سري بزنید مالحظه مي كنید كه نقشه تگزاس اگر به پايگاه نقشه ھاي تاريخي ديجیتالي در اين دانشگاه 

ھاي ديجیتالي با دقت باال در ھمه حوزه ھاي تاريخي از باستان تا معاصر و از غرب تا شرق عالم را تھیه كرده 

  .و در اختیار پژوھشگران رشته تاريخ قرار داده است

  مثًال نقشه ديجیتالي مرزھاي سیاسي ايران در دوره ھخامنشي

http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/shepherd/persian_empire.jpg  

  سال پیش ۶۵يعني در  ١٩۴٧تھران در نقشه و يا  

http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/tehran_iran_1947.jpg  

  سال پیش ٧٠يعني حدود  ١٩۴٣و يا نقشه تبريز در  

http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/tabriz_iran_1943.jpg  

   

   :ھمچنین پروژه آرشیو نقشه ھاي تاريخي ديجیتالي دانشگاه آالباما 
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http://alabamamaps.ua.edu/historicalmaps  

  

يكي ديگر از پروژه ھاي تاريخي در زمینه نقشه ھاي ديجیتالي ، كلكسیون نقشه ھاي ديجیتالي ديويد 

   :سي است رام

http://www.davidrumsey.com  

ھزار نقشه تاريخي را بصورت ديجیتالي تھیه كرده و در پايگاه  ١۵٠سال پیش تا كنون حدود  ٢۵اين محقق از 

  .اين نقشه ھاي عمومًا مربوط به قرون اخیر و از مناطق مختلف است.خودش قرار داده است

  

در داخل كشور ، به آدرس پايگاه اطلس تاريخ ايران  را مي توان درنقشه ھاي تاريخي ديجیتالي ، در ايران ھم 

   .ديد زير 

http://www.iranatlas.info/main/region1.htm  

  

در وب است كه در اين حوزه قرار دادن اسناد و نسخ ديجیتالي از تكنولوژي ،  حوزه بعدي در استفاده

شايد بتوانیم سازمان . خوشبختانه در سالھاي اخیر در كشور ما قدم ھاي مھمي برداشته شده است 

گرچه اين سازمان كارش را دير شروع  .اسناد و كتابخانه ملي را يكي از پیشتازان اين عرصه در ايران بدانیم

  . كرد اما گام خود را استوار و محكم برداشت

http://www.nlai.ir  

  

فقط كافي است سري به بخش مجموعه ھاي اسنادي اين پايگاه بزنید تا ببینید چه كار ارزشمندي را براي 

   .محققین تاريخ انجام داده اند

  

ھم غافل ) بويژه بخش نسخه ھاي خطي آن (ز اسناد آستان قدس نبايد از مراكز ديگري مانند مركلبته ا

   باشیم

http://www.aqlibrary.org  

  

  

  

  

  جنبه ھاي كاربردي تاريخ و كامپیوتر

بعدي كه قرار است به آن بپردازيم جنبه ھاي كاربردي تاريخ و رايانه ، بطور مثال، تحلیل كلیومتريك در  نكته 

  تاريخ با استفاده از كامپیوتر است و اينكه اين موضوع چقدر به فھم تاريخ كمك مي كند؟ 
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مـورد توجـه قـرار     سـال ھـا اسـت كـه    روش تاريخ سنجي به عنوان روشي منطقي در پژوھش ھاي تـاريخي  

كامپیوتر  ومھمترين مرجع پشتیباني براي كاربرد اين روش تحقیق پیشرفته در تاريخ نگاري ، آمار . گرفته است

در اين روش، داده ھاي آمارِي تـاريخي، اسـتخراج شـده از يـك موضـوع تـاريخي، در يـك بسـتر زمـاني          . است

  .مشخص، مورد ارزيابي قرار مي گیرد

توانـد بـا    اين است كه مورخ می" آمار و پژوھش ھاي تاريخي"ادي و نظري در حوزه كاربرد يكي از مسائل بنی 

ريشه و علل يك فرايند تاريخي را مستند سازي كرده و بر پايه منطق   ،استخراج دانش تحلیلي از آن اّطالعات

  . رياضي استوار سازد

، در آن اسـت كـه حـس خالقیـت را در     مھمترين ارزش علمي اين روش تحقیق پیشرفته در مطالعـات تـاريخي  

گـری و نقـادی را    روح پرسشھم كمك مي كند كه اساتید تاريخ و به  .ذھن دانشجويان تاريخ تحريك  مي كند

ھا بیانـدازد، تفكـر    ایجاد كند و بیش از آنكه او را به تكاپوی حفظ كردن مفاھیم، اصطالحات و نظریه دانشجودر 

  .ازدانتقادی او را تقویت و بارور س

بنده در يك نمونه آماري كه اخیرًا به عنوا يك كار تحقیقي ارائه كردم ، پیشنھاد دادم كه مي توان مفاھیم و 

  :مانندمحتواھاي كیفي در تاريخ 

را در تاريخ ايران به استفاده از مفاھیم كمي مستند سازي يك سلسله " بي ثباتي"  و يا" اقتدار و تداوم"

سن سلطان در ھنگام پايان "و يا " سن رسیدن به سلطنت"به شاخص ھايي ھمچون مي توانیم مثًال . كنیم

  .را با محتواي كمي نشان دھیم "سلطنت

جدول ھاي آماري و سپس گراف ھاي ترسیمي از اين جداول را به عنوان الگويي براي كاربرد روش كلیومتريك 

   .در تاريخ مي شناسیم 

  :شده از دو جدول فوق توجه كنید  اينك به رسم نمودار استخراج
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 .از مقايسه وتحلیل دو جدول فوق مي توان به میزان ثبات و تدوام در دو سلسله ايلخانان و قاجاريه پـي بـرد   

بر اين اساس ، به دلیل فاصله كم و نزديكي دو خط سـبز و قرمـز در طـول دوره ايلخانـان ، مـي تـوان اينگونـه        

به داليل متعددي ، دچار بي ثباتي بوده ، در حالیكه فاصله بیشتر دو خط سبز و قرمز  تحلیل كرد اين سلسله

نزديكـي  . از يكديگر در نمودار قاجاريه ، نشان دھنـده ثبـات نسـبي ايـن سلسـله در طـول تـاريخ ايـران اسـت         

ان دارد كـه بـا   ناگھاني دو خط سبز و قرمز در يك لحظه تاريخي در نمودار قاجاريه نیز حكايت از وجـود يـك بحـر   

  . دقت به تاريخ ايران ، متوجه مي شويم كه اين حادثه ھمان انقالب مشروطه است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1234567

سن 
حكمراني

سن عزل 
)درگذشت(

قاجاريه



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٩ 
 

  

  ) در پژوھش ھاي تاريخيكاربرد اينترنت (حوزه دوم 

   :در اين حوزه ، يك مورخ با مباحث زير روبرو است 

  اينترنت در خدمت تاريخ و مورخین -١

    Search Engineerبراي يك مورخ با كمك موتورھاي جستجو  يا  جستجو در وب مكانیزم -١

  با سايت ھاي تاريخيگر روبات ھاي جستجورفتار  -٢

  

  

  

چه گام ھايي را برداشته اند مي توانیم  براي مورخین خودشانبراي اينكه بدانیم كه برخي مراكز دانشگاھي 

  :به سراغ برخي از موسسات پژوھشي تاريخ برويم و كار آنھا را با پژوھشگاه ھاي خودمان ارزيابي كنیم

  

    IHRموسسه 

وابسته به دانشگاه لندن ، از طريق آدرس اينترنتي زير امكانات و منابع )  IHR(موسسه پژوھش تاريخي 

  . مورخین فراھم مي كند مطالعاتي را براي 

 

http://www.history.ac.uk 

 

را به استادان تاريخ ،  رشته تاريخ روش آموزش در اين موسسه پژوھشي بدين گونه است كه دانشجويان

  . كتابشناسي تاريخ ، پايان نامه ھاي رشته تاريخ و وب سايت ھاي تاريخي متصل مي سازند 

رشته تاريخ بر اساس فھرستي از موسسات پژوھشي و يا  اساتیداين موسسه اطالعات كاملي در خصوص 

پس از ورود به اين موسسه و يا از طريق بازديد  يك محققبه اين ترتیب ، . رائه میدھد اموضوعات مورد عالقه 

مورد نظر خود دسترسي پیدا كرده و از طريق پست  استاداز وب سايت اين موسسه ، به آساني میتواند به 

  . الكترونیكي با وي مكاتبه و تبادل نظر كند 

  

  

  . است آموزش تاريخ به كمك فن آوري بعدي مركز مركز 

تاريخ و   استادان، با ھدف كمك به )   The Center for Teaching History With Technology( مركز اين 

كه ھم اكنون ، )   Tom Daccord(زش و استفاده از فن آوري بوده و توسط تام داكورد در جھت آموجويان دانش

براي آشنايي با اين مركز پژوھشي به سايت زير . تاريخ  در امريكا است ، راه اندازي شده است  استادخود 

  :وارد شويد 
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http://thwt.org 

 

وي ھمچنین رئیس اين مركز نیز مي . يخي است آقاي داكورد ھمچنین طراح و سازنده بھترين سايت ھاي تار

در خصوص راه ھاي جستجو براي يافتن بھترين منابع مطالعاتي تاريخ در اينترنت ، موارد زير پیشنھاد . باشد 

  :شده است 

 Subject( و فھرست ھاي موضوعي )   Search Enginers(استفاده صحیح از موتورھاي جستجو  -١

Direcrories  ( در اينترنت  

 ارائه فھرست موضوعي بھترين سايت ھاي تاريخي ، سايت ھاي عمومي ، تاريخ امريكا و تاريخ جھان  -٢

 بھترين سايت ھا در خصوص طرح درس براي تدريس تاريخ ،  -٣

 سايت ھاي مھم در خصوص منابع تاريخي -۴

 آموزش چگونگي يافتن سايت ھاي تاريخي -۵

 

  .ھا را مطرح خواھم كردكه در بخش جستجوي سايت ھاي تاريخي ، اين راه كار 

را كه امروز ما برگزار كرديم در  workshopنكته جالب اينكه آقاي دكتر داكورد قصد دارد عین ھمین گارگاه و 

دھمین كارگاه آموزشي تاريخ و اينترنت است  workshopاين . برگزار كند  ٢٠١٢تابستان امسال يعني سال 

در حالیكه در ايران ظاھرًا اين اولین كارگاه از اين  ).ژوئن ٢١( .كه قرار است در دانشگاه ھاروارد برگزار شود

  . نوع است كه برگزار میشود

  

  

  

    ي تاريخياتاق ھاي گفتگو

  از شیوه ھاي مناظره و تعامل بین محققینديگر در محیط مجازي ، يكي   Chat Roomاتاق ھاي گفتگو يا 

  . است

  .اما ببینیم كه مزاياي اين فن آوري در چه ھست

از آنجا كه در كشوري مانند ايران ، دسترسي ، مناظره و تبادل اطالعات بین اساتید و محققین تاريخ به كندي 

انجام مي گیرد ، و در صورتي كه سمینار يا نشستي برگزار شود ، بسیاري از محققین اين رشته امكان 

مثًال انجمن ايراني تاريخ و يا (انھا حضور در اين محافل را ندارند ، پیشنھاد مي كنم يكي از محافل يا سازم

دراين كار پیش قدم شود و با طراحي و استقرار زير ساخت فني اين كار ، به يك كار ) يكي از دانشگاه ھا 

  . متھورانه در رشته تاريخ دست بزند

  :اتاق مجازي كه در محیط وب طراحي و تاسیس مي شود ، ويژگي ھاي زير را بايد داشته باشداين 

  قط محققین رشته تاريخ با داشتن پسوورد مجاز به ورود به اين اتاق ھستندف -١

  .زمان حضور افراد در اين اتاق بايد مشخص شود ھمانند ھمین نشست و كارگاه -٢
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يعني ھمه اعضاي اتاق تاريخ بايد موظف باشند در مثًال طي دوساعت در يك روز مشخص و ساعت مشخص 

  .نظر بپردازند وارد اين اتاق شده و به تبادل

از آنجا كه ھر فردي با ھويت حقیقي خودش وارد مي شود و نه ھويت مجازي ، لذا ديدگاه ھاي ھر  -٣

  .شخص ، مستند بوده و قابلیت انتشار را خواھد داشت

اين اتاق ھمچنین بايد به چند اتاق فرعي و تخصصي در حوزه ھاي مختلف تقسیم شود تا افراد بر اساس  -۴

  .ارد اتاق خود شوندتخصص خود و

از آنجا كه افراد با پسوورد ويژه خود وارد مي شوند ، لذا نظارت بر محتواي مطالب رد و بدل شده كامًال  -۵

  .امكان پذير است

     

 Chat Roomھاي تاريخي در محیط وب بسیار اندك ھستند و يكي از معروفترين   Chat Roomدر حال حاضر،  

ط انجمن تاريخ امريكا طراحي شده و كاربران آن صرفًا محققین تاريخي ھستند ھاي تاريخي ھم اكنون توس 

   .پس ھر كسي مجاز به ورود به اين اتاق گفتگوي تخصصي نیست

http://www.history1700s.com/chatroom.shtml  

  

  .صحبت كنند ١٨گفتگو ، فقط بايد در حوزه تاريخ اروپا و امريكا در قرن البته حّضار در اين اتاق 

  

  

  

  سايت ھاي تاريخي در اينترنت به دنبال 

اين سايتھا به زبانھاي . سايت ھاي تاريخي در اينترنت ، گستره وسیعي از حجم اينترنت را تشكیل میدھد 

اخیر ، وب سايتھاي زيادي در اين حوزه راه مختلف است و طبقه بندي آنھا نشان میدھد كه در سالھاي 

  :براي رسیدن به اين سايت ھا به دو روش مي توانید عمل كنید  .اندازي شده است 

   Directoryاز طريق فھرست گیري يا شیوه : روش اول 

 Search Engineerجستجوي حرفه اي با كمك روبات ھاي موتور جستجو گر يا  : روش دوم 

   

  :ھريك از اين دو روش مي پردازيمحاال به تشريح 

  

   Directoryاز طريق فھرست گیري يا شیوه : روش اول 

البته در كنار راحتي و سھولت آن ، معايبي ھم . اين روش به نوعي مانند لقمه اي آماده براي مورخین است

براي يافتن سايت  يعني يك محقق، خودش. دارد كه شايد مھمترين عیب آنرا بتوانیم تحمیلي بودن آن بدانیم 

در اينجا ما با معضل بزرگتر ديگري ھم مواجه ھستیم و آن اينكه . ھاي تاريخي، خالقیت و كنكاشي نمي كند

اين فھرست ھا ، سايت ھاي تاريخي را گزينش كرده و بر اساس ساليق خود و نه سلیقه مخاطب درجه 
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صاصي ، فھرستي از سايت ھاي تخصصي در اين شیوه بايد با اتصال به پايگاه ھاي اخت .بندي مي كند

  .تاريخي را دريافت كنید

  :طبقه  تقسیم مي كنیم  دواين سايت ھا  را به 

  تاريخي ي با محتواي اطالعاتسايت ھاي -١

 گروه ھا و انجمن ھاي تاريخي -٢

  

در امريكا ، فھرستي از بھترين سايت ھاي تاريخي را درجه بندي  آموزش تاريخ به كمك فن آوريمركز مثًال 

  . كرده و در اختیار مورخین قرار میدھد

http://besthistorysites.net  

  

  

  سايت كانال تاريخي 

http://www.history.com 

  :زيرا موارد زير در آن ارائه شده است .وب سايت ، شايد در نوع خود بي نظیر باشد اين 

تلويزيون كابلي تاريخي ، ويدئوھاي تاريخي ، ارائه روزنگار تاريخي ، موضوعات و مباحث تاريخي، نقشه ھاي 

  .تاريخي 

  

   :تاريخ جھان 

http://www.hyperhistory.com/online_n2/History_n2/a.html 

  . اين سايت از جھت داشتن منابع اطالعاتي ، منحصر به فرد است 

  

   :شبكه تاريخ 

http://www.historynet.com 

  

   :كتابخانه مجازي تاريخي 

http://vlib.org/History 

  

    

  :ھم در سالھاي اخیر گام ھاي ارزشمندي در اين راه برداشته شده است مانند و در ايران 

  

  موسسه مطالعات تاريخ معصر ايران 

http://www.iichs.org 
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   :اسالم تاریختخصصی  سایت

http://www.tarikheslam.com 

  

   طراحي شده مانند سايتي كه بنده ْآنرا طراحي كردمو شخصي كه بصورت پراكنده  ھايي سايت ھمچنینو 

hosseini.ir-http://m 

 

   و يا سايت تاريخ ايراني

http://tarikhirani.ir  

  

به عنوان (البته اگر بدنبال پايگاھي براي دسترسي به مقاالت علمي تاريخي ھستید ، سايت تخصصي نور 

كه (اين سايت  ** .در اين زمینه پیش تاز است )و نشریات تخصصی علوم انسانی مجالتبزرگترین بانک 

زمینه برداشته و فكر  را در اين منحصر بفرديگام ) تحقیقات كامپیوتري علوم اسالمي است وابسته به مركز 

شما در اين پايگاه مي  .مي كنم به اين زودي ھا، ھیچ پايگاھي در ايران ، نمي تواند به اين پايگاه برسد

 .يال پرداخت كنیدمجله تاريخي دسترسي داشته باشید بدون اينكه حتي يك ر ۵٠توانید به محتواي بیش از 

كساني كه از اين پايگاه مقاله دانلود مي كنند شايد متوجه شده باشند كه پھناي باند اين سايت بحدي زياد 

فكر مي كنم ھنوز در جامعه . است كه ھر كسي با اينترنت سرعت پايین ھم قادر است مقاالت را دانلود كند

  .استدانشگاھي ما ، اين پايگاه بدرستي معرفي نشده 

http://www.noormags.com/view/fa/default  

  

و ھمچنین پژوھشگاه   magiranالبته با چند درجه پايین تر مي توانیم پايگاه بانك اطالعات نشريات كشور يا  

  .علوم انساني را دنباله رو اين كار بدانیم

http://www.magiran.com/fulltextlist.asp  

  

http://www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/Home.aspx  

  

 

  

 : روه ھا و انجمن ھاي تاريخيھمچنین در مورد گ

  :تاريخي امريكا ، كاربران به سايت ھاي علمي تاريخي دانشگاه ھا  متصل میكند  پايگاه اينترنتي انجمن

http://www.historians.org/index.cfm 
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در اين سايت ، میتوانید به گرو ھاي آموزشي تاريخي ، انجمن ھاي تاريخي ، مجالت تاريخي در امريكا متصل 

  شد 

http://www.historians.org/pubs/free/journals 

  

  

http://www.historians.org/PUBS/directory/index.cfm 

  

دانشگاه جرج ماسون در امريكا ھم ھمین راھنمايي را براي اتصال به گروه ھاي تاريخي دانشگاه ھا انجام 

  . البته به تمام گروه ھاي تاريخي دانشگاه ھاي معتبر در جھان . میدھد 

  

world/departments-the-around-departments-http://chnm.gmu.edu/history 

  

  

  

  

  

  Search Engineerجستجوي حرفه اي با كمك روبات ھاي موتور جستجو گر يا  : روش دوم 

   

  چه ھستند؟روبات ھاي موتورھاي جستجوگر اول بايد مشخص كنیم كه 

 :، در واقع يك كار انجام مي دھند)با درجات متفاوتي از موفقیت(موتورھاي جستجوگر 

اطالعات . براي نیل به اين مھم، موتورھاي جستجوگر از اطالعات موجود در پايگاه داده شان كمك مي گیرند

. كار جمع آوري داده را اسپايدرھا بر عھده دارند. مي شوداين پايگاه داده نیز به روش ھاي گوناگوني تامین 

  اما آيا ھمه موتورھاي جستجوگر، اسپايدر دارند؟ آيا ھمه اسپايدرھا مثل ھم کار می کنند؟

  

به ھمین دلیل به چگونگی کار با این موتور می .موتور جستجوی گوگل یکی از کامل ترین موتورھا است 

   .پردازیم 

، در وقت )ثانیه ۵/٠تر از  در كم(میلیارد صفحهء وب و سرعت بازيابي قابل قبول چند با پوشش " گوگل"

. كند زبان مختلف دنیا را فراھم مي ٢۵كند و مدعي است كه امكان جستجو به  جويي مي جستجوگر صرفه

  .مي دھیمشرح را در گوگل تاريخي در زير راھبردھاي مھم جستجو 

  :اد به اينترنت ھستید ، اين سواالت را بايد از شما پرسیداگر يك كاربر معت

  چقدر از وقتتان را صرف جستجو در اينترنت مي كنید ؟

  چقدر از وقتتان را صرف جستجوي تاريخي در اينترنت مي كنید ؟
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  چقدر از جستجوي خودتان در اينترنت راضي ھستید؟

  در مي رود؟چقدر از وقتتان در ھنگام جستجوي تاريخي با اينترنت ھ

چند درصد از مطالبي را كه از اينترنت در صفحه مانیتور شما ظاھر مي شود ، دقیقًا ھماني است كه به 

  دنبالش بوديد؟

  

تصور كنید كه دوستتان را گم كرده ايد و حاال قصد داريد مشخصات آن فرد را براي شناسايي به كس ديگري  

  توضیح دھید؟ )كه وظیفه اش جستجو براي يافتن آن فرد است(

شما اين فرد را كامًال مي شناسید ، قیافه او ، چھره او ، نوع لباس او ، جنسیت او و خالصه ھمه ويژگي 

  .اما فقط نمي دانید كجاست. ھاي او را شما مي شناسید 

بدھبد ، چگونه او را راھنمايي مي را حال اگر قرار باشد به آن فرد جستجو گر ، ويژگیھاي فرد گم شده 

  كنید؟

  .من دوستم را گم كرده ام لطفًا او را پیدا كنید : آيا به او مي گويید 

  آيا در چنین صورتي ، فرد جستجوگر تعجب نخواھد كرد؟

  .آيا از شما خواھد خواست كه اگر مي خواھید به شما واقعًا كمك كنم ، بايد مشخصات دقیق او را بگويید

  

، بگونه اي در اينترنت جستجو مي كنند كه گويي ھیچ يك از  شايد تعجب كنید ، اكثر كاربران اينترنت

  .مشخصات موضوع گم شده خود را نمي گويند

آنھا فقط يك كلید واژه كلي را به موتور جستجوگر مي دھند و لذا انتظار دارند كه روبات ھاي اينترنت آنھا را 

مي افتد ، كالفه مي شوند و سپس و چون چنین اتفاقي ن ،ردبدقیقًا به سراغ سايت ھاي مورد نظرشان ب

  .احساس مي كنند عمرشان در ھنگام كار با اينترنت ھدر رفته است

 خاص ، و كامًالتاريخي البته بايد به يك نكته مھم اشاره كرد و آن اينكه ، در صورتي كه به دنبال موضوع 

استوانه "آشنايي با نبال مثًال چنانچه به د. منحصر بفرد مي گرديد ، ذكر آن موضوع آسان خواھد بود 

و  اما اگر مثًال به دنبال مطالب. د ، جستجوي شما به آساني امكان پذير استیدر اينترنت ھست "كوروش

   .ھستید ، قضیه فرق مي كند "تاريخ قاجار"پیرامون  مقاالتي

  

  :مشخص كنید اگر به دنبال موضوعي تاريخي در اينترنت ھستید ، ابتدا بايد موارد زير را در ذھن خود

  آيا اين موضوع ، عنوان جستجوي شما ھست؟ -١

  آيا اين موضوع، بخشي از متن يا محتواي جستجوي شما ھست؟ -٢

  آيا اين موضوع ، بخشي از آدرس سايت مورد نظر شما ھست؟ -٣

  ...و 

  .گوگل عملگرھايي را براي شما طراحي كرده است
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انند به سايت ھايي متصل شوند كه عناوين آنھا مطابق با مھمترين دغدغه كاربران تاريخي اين است كه بتو

  .برايشان مھم است" عنوان صفحهء وب"جستجو در يعني . نیازھاي مورد نظرشان باشد

عنوان صفحهء وب ممكن است عنوان مقاله تاريخي، كتاب تاريخي، نام شخص، سازمان تاريخي، واقعه 

، در خانهء خالي مخصوص جستجو يك صفحه وب براي انجام جستجو در عنوان .تاريخي ، مورخ و غیره باشد

(:) نشانهء دونقطه , و بعد ازآن) بدون فاصله بین كلمات" (تمامًا در عنوان"به معني " allintitle"ابتدا كلمات 

و روي گزينهء  آنگاه با يك فاصله، موضوع موردنظر را در قالب كلیدواژه تايپ كنید. را بدون فاصله تايپ كنید

"Goolgle Search " اطالعاتي " قاجارتاريخ "به عنوان مثال، اگر جستجوگري دربارهء . كلیك يا اينتر كنید

  :بخواھد، براي آن كه اين عبارت در عنوان صفحات وب باشد، بايد به اين صورت عمل كند

allintitle: " "تاريخ ايران  

  

شويد كه به نتايج و خروجي حاصل از اين نوع جستجو دقت فقط زماني متوجه ارزش اين نوع جستجو مي 

  .كرده و آنرا با جستجوي ساده مقايسه كنید

نتیجه كار اين خواھد . را بطور ساده و بدون ھیچ عملگري وارد كنید" تاريخ قاجار"به عنوان مثال ، ھمان عنوان 

  .خواھد داد پايگاه را در اختیار شما قرار   1,800,000بود كه گوگل حدود 

نتیجه كار اين خواھد بود كه گوگل . سپس با استفاده از عملگر منطقي ، مجددًا اين عنوان را جستجو كنید 

  .حدود ھزار پايگاه را پیدا خواھد كرد

   

  

  : چند نکته برای جستجوی صحیح 

مًا مد نظر قرار دھید تا اگر نمي خواھید از عملگرھاي منطقي استفاده كنید ، توصیه مي كنم موارد زير را حت

  .به نتايج دلخوا خود برسید

   

  تر را بنویسید کلمات اصلی) نکته اول

برای اینکار . کلمات اصلی را در نوار جستجو وارد کنید برای بھتر نتیجه گرفتن از جستجو الزم است کهيعني 

مثال بجای آنکه در نوار جستجو تایپ برای . ذكر كنیدجستجو را ریزتر و معین تر  ھر قدر که می توانید، موضوع

،  يا موضوع مورد نظرتان را براي مطالعه در تاريخ قاجار مشخص كنیدبھتر است که نام ، " تاريخ قاجاريه" کنید

  ". اصالحات دوره ناصرالدين شاه"مثًال بنویسید 

   

  آوردن حروف اضافه خودداری کنید از) نکته دوم

و . که تمام کلمات مورد جستجو در آنھا باشند را لیست می نماید گوگل بطور پیش فرض فقط سایتھائی

به خاطر . استفاده نمائید" يا" " و"مانند کلمه پیوند دھنده  نیازی نیست که شما بین کلمات جستجو از

  . بر نتیجه جستجو تاثیر خواھد گذشت... کلماتی و کلماتی نظیر در، به، و داشته باشید که وارد نمودن چنین
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کلمات معمولی و کاراکترھائی  ھوشمنديبطور  ،جستجوھا خوِد گوگل ھم برای باال بردن کیفیتته الب

چون این گونه کلمات باعث کندی عمل . کلمات مورد جستجو حذف می نماید را از" چطور"و " کجا"ھمچون 

 ھم می تاثیری ھم در بھبود جستجو ندارند و حتی کیفیت نتایج جستجو را کاھش جستجو می شوند و

  .دھند

 

  حروف بزرگ و کوچک فرق نمی کنند) نکته سوم

در حقیقت ھمه حروفی را که به التین در نوار . نمی باشد گوگل نسبت به بزرگی و کوچکی حروف حساس

  . کوچک تبدیل خواھند شد جستجو تایپ می نمائید به حروف

  مشکالت خط فارسی ) چھارمنکته 

ارد كه ھنوز براي آن فكري نشده ، اين مشكل را كاربران مشكالتي د متاسفانه زبان فارسي در اينترنت ،

 .ديگر زبانھا بويژه التین زبانھا كمتر دارند

  : اند به شرح زیر است زبان فارسی شمرده ھایی اساسی که برای نقص

  

می ھمه به یک شکل نوشته ) َمَلک، ِملک، َمِلک، ُملک(به عنوان مثال کلمات  :عدم اعراب گذاری) اول

  .شوند

  

ولي در ھمه جا واو تلفظ  که پنج مورد نوشتن دارد" و"مانند : حرف استفاده از یک عالمت برای چند) دوم

   .نمي شود و رباتھاي گوگل را دچار سردرگمي مي كند

  

نرم افزارھا در خواندن فايل ھایی متعدد در باال و پائین حرف که سبب دشواری  نقطه: نقطه گذاری) سوم

کاراکترھا تولید اشکال  اھمیت بیش از حد نقطه درخط فارسی، ھنگام تشخیص نوری. شود می PDFھاي 

ُبر، َبر، ( شوند  با یک یا چند نقطه عوض می به عنوان مثال، کلمات زیر را در نظر بگیرید که. کند اساسی می

  )ُپر، َپر، َتر، ُپز، َپز، ُبز، ِتز 

  

چسبان و غیر چسبان و یا تنوع نحوه به " می"تنوع استفاده از  مانند :پیوسته نویسی و جدا نویسی) چھارم

  ...و" ھا، ان، جات"ھای جمع  کار بردن عالمت

و " شناسی کتاب"كلمه جستجوی  کند چنانکه در جستجوی مطالب از اینترنت، این موارد تولید اشکال می

  .کند ، در موتور جستجوی گوگل، نتایج متفاوتی را ارائه می" کتابشناسی"

کند و  کلمات به کمک رایانه اشکال اساسی تولید می آوری امروزه و تجزیه و تحلیل این گونه کلمات در فن

حل در اينترنت ترین مشکل خط فارسی  برای آن وضع گردد، بتوان گفت بزرگ ای جامع و مانع شاید اگر قاعده

  . شده است
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ھزار سايت است ولي براي  ۵٠٠، نزديك به  "فتحعلي شاه"نتايج جستجو در گوگل براي كلمه برای مثال 

  .ھزار سايت ٩٣، حدود " فتحعلیشاه"كلمه 

  

  ).امپراتور و امپراطور(و یا ) اتاق و اطاق( مانند : تنوع در رسم الخط ) پنجم

  .میلیون ٢میلیون سايت است ولي براي كلمه امپراطور ،  ١٢٩نتیجه جستجو براي كلمه امپراتور ، 

  

باعث عدم دسترسی کاربران به ھمۀ صفحات وب موجود به زبان فارسی می شود مشكالتي كه اشاره شد 

طبق مطالعات انجام شده در این زمینه به نظر می رسد که  .که این ھم بخش مھمی از وب نامرئی است 

ی نسبت به زبان فارسی، نسبت به حجم کل وب فارسی ، بیشتر از حجم کل وب نامرئ حجم وب نامرئی در

از (چرا که از میان صفحات وب فارسی، صفحات وب بسیاری وجود دارد که به دالیلی . است حجم کل وب

از دید کاربران ...) تولیدکننگان صفحات وب و  جمله عدم وجود رسم الخط ثابت و نیز عدم رعایت آن توسط

ی و نظارت سازمانھای مربوطه رسم الخط ثابت برای خط فارس و این مسئله ،ایجاد یک.پنھان می ماند

ملی و یا فرھنگستان زبان و ادب فارسی، بر رعایت آن توسط ناشران و  ھمچون مرکز اسناد و کتابخانۀ

  . مؤلفان را الزام آور نشان میدھد 

  

  

  

   گر با سايت ھاي تاريخيروبات ھاي جستجورفتار 

  

به كند و كاو در اينترنت ) مانند گوگل(جستجوگر قوي با يك موتور ) به عنوان يك محقق رشته تاريخ(ھنگامیكه 

  .مي پردازيد ، براي گوگل ھم مھم است شما در كدام كشور ھستید و يا به چه زباني كار میكنید

از طرفي براي صاحبان و طراحان سايت ھاي تاريخي ھم مھم است كه گوگل آنھا را در سريع ترين و بھترين 

بنابراين ھنگامیكه از طريق يك موتور جستجوگر به دنبال يافتن . يا لینك كندشرايط به مخاطبین خود پیوند 

  . سه وجھي در مقابل ما قرار دارد سايت ھاي تاريخي مي گرديد ، عمًال يك مثلث
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ساليق ، توانمندي و نیازھاي ھر يك از سه طرف صحنه با ھم تفاوت دارد حتي گاھي با ھم در تعارض 

  . است

گوگل ، بیشتر میل دارند سايتھايي را براي  شما در اولويت قرار دھند كه يا براي آنھا درآمد زا روبات ھاي 

  .باشد يا اينكه يا آنھا رفیق  و دوست ھستند

صاحبان سايت ھا ھم دوست دارند گوگل در ھر شرايطي ، سايت آنھا را در رديف اولین سايت ھا قرار دھد 

  .برا اينكار يا بايد پول بیشتري خرج كنند يا از طرق فني با رباتھا دوست شوند. تا بیشتر مورد توجه قرار گیرند

كابرھا ھم دوست دارند ھنگام جستجو ، در سريعترين زمان به پايگاه مورد نظرشان متصل شوند و از ينكه 

  .گوگل آنھا فريب دھد خیلي ناراحت مي شوند

  .ضور دارداين صحنه رقابت در اينترنت است كه يك مورخ در آن ح

  .، شناسايي كرده ايد رقابتآيا شما به عنوان يك محقق رشته تاريخ تاكنون جايگاه خود را در اين میدان 

طراحان سايت ھاي تاريخي مي توانند از طريق شیوه ھاي فني خود را به روباتھاي معرفي كرده تا جائیكه 

  يك كاربر سريعتر به آنھا دسترسي پیدا كنند

  .بود كه اخیرًا بنده اجرا كردم و نتايج آن را بطور ملموسي مالحظه كردم نمونه آن طرحي 

تاريخ "يا " تاريخ مشروطه"مثًال شما كلمه . البته من ھنوز اين طرح را كامل نكردم و در مراحل تكمیل است 

انجام )  بر اساس اولويت بندي روباتھا خود(در فھرست سايتھايي كه گوگل . را در گوگل سرچ كنید "  قاجار

     . مي دھد ، مي توانید نتیجه را مالحظه كنید كه چقدر مي تواند براي ما ارزشمند باشد


