
 
 
 
 
 

اسناد تاريخى در ايران

  

 ايرج افشار
 

  

(، 1953در نخستين سفر خود به ايررا  ) (1)پروفسور هانس روبرت رويمر

اى براى اولين بار توجه مرا به اهميت اسناد چرا  ندر ا ام مر اري ديروان  برر

اى ام سرواد پيدرفت تحقيقات تاريخ  جلب كرد. او كه خود ندركنن ا مجموعره

گفرت مر  (2)  تصنيف عب اهلل مرواري  و موسوم به شرفنامه استمندئات تاريخ

ر هراى اجتمراع  و دنوشتن تاريخ دقيق ايرا  كه حاوى مطالب اساس  در ممينره

آورى اسرناد پذير نخواه  بود مگر آنكه به جمرعبرگيرن ا كليه وقايع باش  امكا 

 نيم.ها مبادرت كناشناخته و دور مان ا بپرداميم و به ندر علم  و انتقادى آن

م ت  درام نكدي  كه او خطابه قابل توجه  در همين موضرو  در كنگررا 

اى ام آ  مقاله را به روايت شرق شناسا  ايراد كرد و من توفيق يافتم ترجمه گونه

ضمناً در حواشر   (4)و به تحرير فارس  خود منتدر كنم. (3)دكتر هربرت هورست

هراى اسرناد در لها ام وضع بعضر  ام مجموعرهآ  مقاله اطالعات  را كه در آ  سا

ايرا  به دست آوردا بودم درج كردم. آ  مقاله به طور نسرب  در ميرا  بعضر  ام 

                                                 

ور پروفس نامه شصت و پنج سالگ اصل اين مقاله به ترجمه آلمان  برت فراگنر در مجموعه جدن*. 

 د.مراجعه شو 7سال  150( طبع ش ا است. براى مدخصات آ  به صفحه 1979بيروت، )رويمر 
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فضالى ايرا  مورد توجه قرار گرفت. ام آ  وقرت بره بعر ، تجسرس دامنره دارو 

آمر م بيدرتر برر بيدترى را در ممينه گردآورى اسناد آغام كردم. هرچه پيدتر مر 

يرافتم و بره ايرن اعتقراد وسعت دامنه اسناد چا  ند ا ايرا  وقوف م  اهميت و

رسي م كه او رسي ا بود. گواا روشن همين چن  جل  كتاب  اسرت كره در تراريخ 

 ايرا  نوشته ش ا است و اكثراً نقل و جمع  است ام چن  كتاب شناخته.

ر دد پس ندر ترجمه مقاله پروفسور رويمر به مبا  فارس  آغام مبارك  برو

نش اى ام طرف ارادتمنر اآورى و ندر علم  اسناد ايران . اينك كه مجموعهجمع

مناسبت نيسرت وضرع موجرود اسرناد در ايررا  برراى شود ب به نام او چا  م 

  (5)محققا  تاريخ گفته شود.

هاى مستقل  كه ام اسناد تاريخ  و شرع  و عرف  در قرو  پيش مجموعه

هراى مختلرف و جنگهراى آ  اسنادى كه در مجموعهحت  )ش  تهيه و كتابت م 

معموالً و بيدتر به واسطه فوائ  ادب  آنهرا بره ماننر   (گردي استنساخ م  (6)خط 

هراى رسائل رشي ال ين وطواط و قائم مقام و نظاير آنها و به منظور ارائره نمونره

خوب ام فن نويسن گ  و اصول ترسل بود و ب ين جهات بود كره مرورد عالقره 

گرفرت. آ  اهل نظر و ادب و مخصوصاً مترسرال  و مندريا  و اديبرا  قررار مر 

هائ  شايسته و برامن ا برراى تعلريم آداب فرن ها در آ  رومگارا ، نمونهمجموعه

ها ام نظرر احترواب برر اسرناد ترسل و دبيرى بود، در حال  كه امروما آ  مجموعه

هراى مسرتقل قر يم ا  مجموعرهتاريخ  و ديوان  مورداستفادا خواه  بود. ام مي

 «التوسل ال  الترسل»(، 1329تهرا ،  )تأليف مؤي ال وله عل  جوين   «عتبة الكتبة»

 دال ينتأليف عما «رياض االنداب»(، 1315تهرا  )تأليف بهابال ين محم  بغ ادى 

جمع  «مكاتبات رشي ى يا سوانح االفكار»(، 1948حي ر آباد دكن، )محمودگاوا  
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تروا  برر شرمرد كره هرر يرك واجر  ( را مر 1947الهور،)ابرقوه   موالنامحم 

تررى اسرت و اطالعات و دقايق خاص مربوط به يك دورا تاريخ  يا ايام وسريع

   (7)طبعاً مورخ را ام تحقيق در آنها گزير و گريزى نيست.

المخترارات مرن »اى بره نرام اخيراً اينجانب موفق به چا  عكس مجموعه

مسرج  )سخه خط  منحصر به فررد آ  در كتابخانره وميررى ش م كه ن «الرسائل

 تهررا ،)به دست آم  و به سرمايه انجمن آثار ملر  بره چرا  رسري   (جامع يزد

ر  هاى بسيار عال  ام مندئات تراريخ  ترا قر(. اين مجموعه يك  ام نمونه1355

اش سرمدق هفتم هجرى است. اگرچه مؤلف را نظر بر آ  بودا است كه مجموعه

  سن گ  و مهارت ياب  در فن ترسل باش  امروما ام جهت اسرتنادات تراريخنوي

  (8)مورد استفادا محققا  خواه  بود.

اثر قلم نظام ال ين عب الواسرع  «منداباالنداب»درين سالهاى اخير جل  اول 

نظام  تأليف ش ا توسط ابوالقاسم شهاب ال ين احم  خواف  متخلص به مندر  

تأليف محم  بن جمال االسالم يزدى ملقرب بره  «يو  نامههما»( و 1357تهرا ، )

سوانح االفكار »( هر دو به كوشش ركن ال ين همايو  فرخ و 1356تهرا ،)مند  

كه ق يماً به نرام مكاتبرات توسرط )تأليف رشي ال ين فضل اهلل هم ان   «رشي ى

ش بر اساس نسخ تاما ياب به اهتمام محم  تقر  دانر (محم  شفيع طبع ش ا بود

( انتدار يافته است و ام همين ممرا اسرت مجموعره برزر  و 1358تهرا ، )پژوا 

مهم  ام مندئات كه در قر  نهم توسط جالل ال ين يوسف اهل بالغ بر شدصر  

آورى شر ا و بره جمرع «فرائر  غيراث »و پنجاا نامه ديوان  و اقسام ديگر به نرام 

  دردو جلر  بره طبرع آ اهتمام حدمت مؤي  به صورت  منقح تصحيح و نيم  ام

هائ  اماين سنخ كه در ممالك ديگرر (. مجموعه1356ر1358تهرا ،)رسي ا است 
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اى ج  است و چو  فعالً اين گفترار بره اسرناد طبرع ا موضو  مقالهرسي  به طبع

 شود. ش ا در ايرا  اختصاص دارد ام معرف  آنها خوددارى م 

 ى خرا  اسرترآبادى ام هاى ج ي تر، مندئات ميررما مهرام ميا  مجموعه

نائين   ميرما محم  مند  «سفينة االنداب»و  (چن  چا  دارد)عصر نادرشاا افدار 

خرط و چرا  ميررما ) «مخز  االنداب»و  (كه چا  ند ا 1266آورى سال جمع)

هراى مندرئات قرائم مقرام فراهران ، و مجموعره (قمرى1286رضا كلهر، تهرا ، 

خررا  ملررك الدررعراب صرربا، فرهرراد ميرررما معتم ال ولرره ندرراط اصررفهان ، محمود

معتم ال وله، محسن ميرما مير آخرور، شريخ الررئيس حيررت قاجرار موسروم بره 

و قابل  (9)همه ام آثار مهم دورا قاجارى «منتخب النفيس من رسائل شيخ الرئيس»

 ذكرست و همه به طبع رسي ا است.

 اسرت. ايرنيك دسته ام مندئات هم داريم كه نوشته شاعرا  و داندمن ا  

شناس  و مضرامين حكمر  و ادبر  و وقروف برر احروال آثار تنها ام حيث سبك

 نويسن گا  مفي  نيست. بلكه ام جهت اطال  بر عصر و مما  صاحب مندرئات و

تروانيم كيفيات اجتماع  دورا  آنا  محتوى اطالعات دقيق و صحيح است و مر 

ل (، فضرائ1338تهررا ، )(، رشي  الر ين و طرواط 1962عليگرا، )مكاتيب سنائ  

 چرا  موير )( 1333چا  اقبرال، تهررا ، )االسالم غزال  حجةاالنام من رسائل 

 ( را ام اين گروا بياوريم.1349تهرا ، )(، خاقان  1333ثابت ، تهرا  

  
*** 

  
سناد متأسفانه در كتب تاريخ  ما مرسوم نبودا است كه متن دقيق و كامل ا

 نقل و درج شود.
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شر ا  نص مناشير و فرامين و اسناد و احكام در متو  آوردا لذا مواردى كه

  تأليف محم  مفير  مسرتوف  برافق «جامع مفي ى»باش  كم است، نظير آنچه در 

را در جلر  سروم كتراب  «ندرا »آم ا است و عجب است كه اين مؤلف و فقرا 

 در خالصة التواريخ و احسن الترواريخ (10)ضمن احوال خود من رج ساخته است.

 شود. م چن  متن سن  دي ا م ه

در عصر قاجارى به طور اخص مرسوم ش ا بود كه مكاتبات رجال خوش 

خط و صاحب سبك را همانن  قطعات خطوط خوش به صورت قطعه و مرقع بر 

  عصرر ها و فرامين آاى ام نامهچسباني ن . ب ين تمهي ، خوشبختانه ع امقوا م 

ئم است، مانن  خطوط  ام عبراس ميررما، قراكه جنبه تاريخ  دارد محفوظ مان ا 

 .ديگرا  مقام، محم  شاا قاجار، امير نظام گروس ، ميرما عل  خا  امين ال وله و

يرز يعن  اصول نامه نگارى ن «ترسل»در ختام مق مه باي  گفت كه در كتب 

توا   ها و مناشير و غيرا من رج است، ول  درست نممتون  بعنوا  احكام و نامه

هرارا ا براى تحقيقات تاريخ  استناد جست. ميررا معمروالً ايرن نرو  نمونرهب انه

رمدق سان  تا خوانن گا  و نوآموما  فن را پرداختهشخصاً م  «ترسل»نويسن گا  

در  ها واقعاً بر اساس نصوص اصل  باش  برام بريم تصررفاتباش . اگر اين نمونه

تفراق تغيير و تب يل درآنها ارود. هم ممكن است خالصه ش ا باش  و هم آنها م 

 افتادا باش . 

ه را گاا نام مخاطبرا  رقعر «المختارات من الرسائل»كما اينكه در مجموعه 

 ان .حذف كردا

 

*** 
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 اسناد دوره قاجار

در دورا قاجررارى مرسرروم بررود شخصرر  كرره مسررئوليت اصررل  يكرر  ام 

انه خ، يعن  در دستگاههاى حكومت  را بر عه ا داشت اسناد و اوراق را نزد خود

قرل داشت و طبعاً اغلب اسناد ديروان  در خانر انها بره ارن منتشخص ، نگاا م 

ش  مقر ار رفت. در مواردى كه سلب منصب ام شخص م ش  و ام دست م م 

 مانر  برا اوراق شخصر  اوميادى ام اوراق و اسناد كه در دستگاا آ  شخص مر 

مانر  در دسرترس بره جراى مر ش  و اگر نزد اخرالف آنرا  مخلوط و تلف م 

 بود.نم 

مره اى را نقرل كنريم كره اعتمادالسرلطنه در رومنااينجا مناسبت دارد قضيه

خاطرات خود نوشته است و حكرايت  اسرت ترام و تمرام ام وضرع  كره اسرناد 

ام. اى در مجله سخن گفتهداشته است. تفصيل را ضمن مقالهمملكت  در ايرا  م 

 عه شود.مراج 15به حاشيه شمارا 

نهص  و هفتراد پاكرت سربسرته كره غالبراً  ر (قمرى1304رمضا  ) 7سه شنبه »

نوشتجات سفراى ايرا  در خارج و اغلب مراسالت سفراى خارجه در ايررا  و 

مرؤتمن )نوشتجات سرح دارا  و غيرا بود در ميا  نوشتجات ميرما سرعي خا  

ت ن پاكتها ام بيسمرحوم، پسرش جمع كردا حضور شاا فرستاد بود. اي (الملك

ش سال قبل بود ال  چهاردا سال قبل. به خيال خود خ مت كردا بود. امرا پر ر

مبراالت باشر  واى را تا اب ال هر ب نام كردا است. ومير خارجه كه اين طور ب 

 به حال ايرا ...

نويس  ننوشتجات را به ملك الدعراب دادن  كه در كتاب بچسبان . اما در ديباچه 

يرر فرمودن  ام قرار گفته همرين پسرر ومن كاغذها پي ا ش . شاا م كه چطور اي

 (567ص ) «ان اخت.مرحوم غالب نوشتجات را نخوان ا به آب م 
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هاى جلر  شر ا موجرود در ومارت خارجره، ايرن در يك  اماين مجموعه

 عبارت بر پدت آ  نوشته و چسبان ا ش ا است:

  
ل است بر نوشرتجات متعلقره بره بر حسب امر اق س... اين مجموعه كه مدتم»

ادارا ومارت امورخارجه دولت عليه ايررا ... كره در نوبرت ومارت و حمايرت 

 مرحوم مبرور جناب رضوا  مآب ميرما سعي  خا  ومير امور خارجه طاب ثراا

بواسطه كثرت مداغل آ  مرحوم و فراموش  و تفرق خيال در ضرمن پاكتهراى 

د و برره واسررطه علررم و احاطرره بنرر گا  متعرر د سربسررته و ناخوانرر ا مانرر ا بررو

اعليحضرت شاهنداه  روحناف اا كه ام طريق ع ير ا عمروم مطالرب برر راى 

گردد موجب تفرريط و خللر  در امرور دولرت بيضا ضياى هميو  مكدوف م 

 مطابق سال فرخن ا فرال تنگومئيرل خجسرته 1304السنه عليه ند ا بود در هذا

 ط تاريخ به حليه ت وين و ترتيرب مرزيندليل محض اطال  برامور سالغه و ضب

 گردي .

  
*** 

  
سرناد اهاى مهم و ق يم  ايرا  مقادير ميادى ام اى ام خانواداهنوم در ع ا

المثررل تررا چنرر  سررال قبررل، اسررناد خررانوادا عصررر قاجررارى موجررود اسررت. فرر 

ه در خانر (ام عصر ناصرال ين شاا تا احم  شراا)الممالك يعن  سه نسل مستوف 

ق. براق  برود، ترا اينكره يكر  ام 1292رر1351الممالك خا  مستوف حسن ميرما

ر دمن ا  فاضل آقاى سي  مه ى موسوى آ  را خري ارى كرد. اين مجموعه عالقه

 حقيقت آرشيو مال  ايرا  ام عصر قاجارى است.

 (ق.1271 - 1322اهلل ميررما سپهسراالر )ام همين قبيل است خان ا  وجيره

فروش رسي . قسمت  ام آ  را كتابخانه مركزى و مركرز اسرناد  كه در چن  فقرا به
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داندگاا تهرا  و قسمت  را سامما  اسناد مل  خرير ارى كررد. مقر ارى هرم بره 

دارا  افتاد. اين اسناد به مناسبت آنكه آقا وجيه سالها در شرهرهاى دست مجموعه

ت نيسرت و مختلف حاكم بود و نيز در امور نظام  مملكت دخيل، خال  ام اهمي

خا  مخصوصاً اماين حيث كه به مناسبت انتساب سبب او با خانوادا ميرما حسين

قسررمت  ام اسررناد خانرر ا  سپهسرراالر هررم دريررن  (ق.1243- 1299سپهسرراالر )

 مجموعه وارد ش ا است.

وف  متر)اما ام طرف  اسناد بسيار قابل توجه فرخ خا  امين ال وله غفرارى 

ى تحقيق درتاريخ وقايع هررات در عصرر ناصررى كه مخصوصاً برا (ق.1288در 

انره به كتابخ (اخالقش ام)مفي ست به وسيله مرحوم حسنعل  معا  ال وله غفارى 

د ا  اسنامركزى و مركز اسناد داندگاا تهرا  واگذار ش  و تاكنو  پنج مجل  ام مي

 آ  به چا  رسي ا است.

ول مدرروطيت ام مما  ايجاد تدكيالت نوين مملكت  در ايررا ، كره حصر

 ها و سراير سراممانهاى ج ير  ادارىموجب تأسيس پارلما  و تدكيل ومارتخانه

نره هرا در همرا  ومارتخا، اسناد هر يك ام ومارتخانره(قمرى 1325يعن  ام )ش  

هراى بعر  بره تر ريج شود. ايرن وضرع و اسرلوب جهران  در دورادارى م نگاا

 استوارى و قوت گرفت.

*** 

  
 ادتأسيس سازمان اسن

فكر تأسيس آرشيو مل  ام بيست و چن  سال پيش پي ا ش . مخصوصراً ام 

اى خراص آرشريو آ  مما  كه يونسكو به كميسيونهاى ملر  توصريه كررد كميتره

ايجادكنن  تا فكر تأسيس آرشيو مل  و نگاهبان  اسناد ترويج شود. در ايررا  هرم 
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اين كميتره پرس ام  (11)به وجود آم . 1338اى ب ين منظور در شهريور سال كميته

دو سال بحث و فحص طرح  دربارا ايجاد آرشيو ملر  تهيره و برراى تصرويب 

قانون  به مراجع دولت  تسليم كرد. نبود  آرشيو مل  در ايرا ، در آ  ايام، مرا برر 

الر ين آ  داشت كه به مناسبت مراسم واگذارى مجموعه اسناد و كتب سي  جمال

 (12)نره مجلرس شروراى ام طررف خانر ا  مهر وىبره كتابخا (افغان )اس آبادى 

بنويسم تا مگر كه آ  طرح به جريا  بيفت  و با  «ديوا  اسناد»اى تحت عنوا  مقاله

 (13)آورى اسناد شرو  شود.تصويب قانو  جمع

 ام آ  پس، فكر تأسيس آرشيو مل  در مراكز دولت  توسعه بيدترى گرفرت

انو  ش . باالخرا قى بيدتر احساس م و روم به روم احتياج به وجود چنين مركز

به تصويب مجلس رسري  و سرامما  اسرناد ملر  ايررا  ام  1351آرشيو در سال 

م . به وجود آ (وابسته به نخست وميرى)ضمائم سامما  امور ادارى و استخ ام  

ى آورى اسناد و بامشناس  و دسته بن در حال حاضر اين سامما  موظف به جمع

  (14)آنهاست.
  

 راكز كنونى نگاه دارى اسنادم

اسنادى كره در حرال حاضرر در ايررا  موجودسرت بره دو دسرته تقسريم 

دارى ها و مراكز عموم  مملكت نگااپذيرست. يك دسته آنهاست كه در مجموعه

هراى شود. دسته ديگر آنهاست كه نرزد اشرخاص اسرت و ام گرروا مجموعرهم 

 شود.خصوص  شمردا م 

سناد نها ام او البته اكثر آ)ناد ق يم  در اختيار دارن  نام مراكز عموم  كه اس

 به ترتيب اهميت ب ين شرح است: (دورا قاجارى است

دارى اسناد سلطنت  عصر قاجار اسرت. ايرن كه محل نگاا «اطاق اسناد» ر1
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مركز جزئ  ام ادارا بيوتات سلطنت  بود و تراكنو  تنظريم و ترتيبر  پير ا نكرردا 

ظراهراً بيدرتر اسرناد موجرود در آ  ام دورا  پادشراه  است و فهرسرت نر ارد. 

 ناصرال ين شاا قاجارست.

 ومارت امور خارجه: داراى دو دسته ام اسناد عصر قاجارى است. يرك ر2

بايگران  »ش  و به دارى م دسته آنهاست كه ام ابت ا در ومارت امور خارجه نگاا

اى  ا و جلر  ناشر اهاى جل  شرشهرت گرفته است. دسته ديگر مجموعه «راك 

نتقرال است كه ام آ  دربار قاجارى بود و در دورا پهلوى اول به ومارت خارجه ا

ايرن شود. قسرمت  امدارى م يافت و اكنو  در كتابخانه ومارت امور خارجه نگاا

برراى فهرسرت  (15)ها به دستور ناصرال ين شاا قاجار تجلي  ش ا اسرت.مجموعه

 1332اصغر حكمرت در سرال رجه نخستين بار عل نويس  اسناد ومارت امور خا

ت بره اق ام  كرد كه ناتمام مان  تا اينكه در طول دا سرال پريش ام انقرالب نسرب

 (16)فهرست نويس  آنجا اق ام ش .

انو  سامما  اسناد مل  ايرا . به طورى كه گفته ش  اين سامما  طبق قر ر3

انسرته وجود آم . سرامما  تو به 1351براى نگاهبان  تمام اسناد مملكت  در سال 

كنر .  است مع ودى اسناد ام دورا  صفوى و افدار و من يه ام راا خري ارى تهيه

ولرر  ام اسررناد دورا قاجررارى مقررادير معتنررابه  جمررع شرر ا اسررت. مهمترررين 

السرلطا  ال ولره، ظرلهراى خريرذارى شر ا ام آ  عالبال ولره، احتدراممجموعه

 (17)است.

كتابخانره   دريرن تهررا ،  مركرز اسرناد داندرگاا كتابخانره مركرزى و  ر4

هاى متع دى ام اسناد هست. شرح و معرفر  هرر يرك ضرمن فهرسرت مجموعه

 1345تهرا  )هاى خط  آنجا درشانزدا مجل  تأليف محم  تق  دانش پژوا نسخه
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( آم ا است. ول  هنوم قسمتهائ  ام مجموعه فهرست ند ا. اين كتابخانه 1330 ر

هرراى ديگررر و كررروفيلم و عكررس ام اسررنادى كرره در كتابخانررهمقرراديرى هررم مي

هاى خصوص  هست تهيه كرردا اسرت. ضرمناً چنرا  كره گفتريم طبرق مجموعه

قراردادى كه با سامما  اسناد مل  ايرا  منعق  كرد يك  ام فعاليتهراى مدتركدرا  

 عكس بردارى ام اسناد ادارات اوقاف و فرمان اريهاى واليت است.

اف كه ممان  جزب ومارت معارف و بع  نخست وميرى بود سامما  اوق ر5

ب اف و شعو اكنو  استقالل دارد در اكثر واليات ايرا  شعبه دارد. در سامما  اوق

 ها موجود است.آ  اصل يا سواد وقفنامه

يعنر  مجلرس شروراى و مجلرس سرناى )هاى دوگانه مجلس كتابخانه ر6

واا خرم اسناد، خواا به صورت مجل  و هاي  ادر اين دو كتابخانه مجموعه (ق يم

هاى قابل توجه كتابخانره مجلرس به صورت اوراق موجودست. يك  ام مجموعه

شوراى مل  ق يم فردهاى جزب جمع اه ائ  خانر ا  امرين الضررب و مجموعره 

 ئ  احمر دفاتر ماليات  آذربايجا  در دورا  پيدكارى وثوق ال وله و فردهاى اه ا

خانره و نيز مجموعه اسناد سي  جمال ال ين افغران . در كتاب (18)متين دفترى است

هاى حكومت ظل السلطا  در اصفها  بسريار هاى كتابچهمجلس سنا هم مجموعه

 با اهميت است.

ت كره ومارت دارائ . در اين ومارتخانه مق ارى ام اسناد ماليات  مملكر ر7

 بقاياى عصر قاجار است باق  مان ا است.

حل ومارت ماليه يعن  عمارت خوابگاا ناصرال ين شاا تا نا گفته نمان  درم

چن  سال پيش مقادير ميادى اسناد ق يم ومارت ماليه موجود بود. چو  در عهر  

ومارت سر لدكر ضرغام قص  تخريب اين عمارت پيش آم  شبانه اسرناد بسريار 
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گرانق ر ق يم  آنجا را به ميرممين و حمرام  مخروبره منتقرل كردنر  كره آب و 

 طوبت موجب ام ميا  رفتن اكثر اسناد ش .ر

و بعضر   (تبريرز)، ملر  (يرزد)، وميرى (تهرا )هاى ملك در كتابخانه ر8

 هاى واليات به تفاريق اسنادى هست.كتابخانه

  
*** 

  
هاى خصوص اسناد درسرت شرناخته نيسرت، ميررا مالكرا  آنهرا مجموعه

كره  فر  كننر . باير  دانسرتمعموالً آمادگ  و ميل ن ارن  كه اسناد خرود را معر

انر  هاى مهم  كه در عصر قاجارى مسئوليت امرور مملكتر  را داشرتهدرخانوادا

ل ها به مقاله خاصر  موكرواسناد ق يم موجود بودا و هست. معرف  اين مجموعه

 شود تا بتوا  به طور كامل به وصف آنها پرداخت.م 

انر  اريخ  برردادر ط  س  سال اخير، كسان  كه پ  به اهميرت اسرناد تر

خرواا  واى پي ا كردا است خواا به علت آنكه اين نو  اسناد جنبه مادى و عتيقه)

انر  بره تر ريج توانسرته (ان ام لحاظ اينكه خود به تحقيقات تاريخ  عالقه داشته

آورى كننر . و هاي  ام اسناد ق يم  را ام گوشه و كنار خري ارى و جمعمجموعه

 (19)رى بسيارى ام اسناد ش ا است.اين موجب حفظ و مان گا

  
 انواع اسناد

اير  اهمّ اسنادى كه در حال حاضر موجودست و يا آنكه پراكن ا مان ا و ب

 آورى شود بر چن  نو  است:جمع

هاى دستورالعمل مربوط به جمع و خررج مملكتر  و واليتر  و كتابچه رر
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 جزب جمع آنها،

 ،(هابنيچه)هاى ماليات  مملكت  و واليت  كتابچه رر

 هاى احصاب نفوس،كتابچه رر

كرم، حاسناد ديوان  اعم ام فرما ، دستخط، ندا ، مندور، مثال، رقعره،  رر

 ابالغ، تلگرافات و غيرا، 

 ها،وقفنامه رر

هراى قبالجات و بنچاقهراى ملكر  و اسرناد شررع  معرامالت  و قبالره رر

 ،  (20)نكاح

 كپيه و عين مكاتبات،اسناد و مكاتبات تجارى، اعم ام دفاتر  رر

 ها،فردهاى ماليات  و جمع و خرج و حقوق رر

م دفاتر محاسبات  تجار و كسبه و دفاتر و خرج رومانره اشخاصر  كره ا رر

 لحاظ مطالعات مربوط به اوراق بسيار مهم است،

ه هاى گزارش مأموريت و تفتيش در واليات كره آنهرا را رومنامركتابچه رر

 ن ،نامسفر و سفرنامه هم م 

 مكاتبات بين رجال و اشخاص، مخصوصاً ام ممرا آنچه ام عصر ناصرى رر

 و دورا انقالب مدروطيت مرسوم بودا است،

يك دسته ام اسناد كه ام نظر تاريخ  بسيار مهم است ول  برر روى كاغرذ 

 «لروح تراريخ»هاى سنگ  و كاشر  اسرت كره در افرواا عمروم  بره نيست كتابه

ها عبارت است ام فرمانهاى معافيرت ماليرات    كتابهمدهورست. قسمت  اماين نو

كه اكثراً در مساج  جامه نصرب اسرت، دسرتور ايجراد سراختما  يرا مرمرت آ ، 

ها و... ظاهراً نخستين فاضل ايران  كه در ايرا  به نقل و شررح ايرن نرو  وقفنامه
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را  ها پرداخت ذبيح بهرومست. او دو فرما  سنگ  ام عه ا ناصررال ين شرااكتابه

  (21)كه مربوط به الغاى ماليات حمام  و سلمان  و نا  و گوشت بود ندر كرد.

ها برراى تحقيقرات المم تردي  نيست كه عكس بردارى و نقل مطلب كتابه

آورى عاست و به همين مالحظه بودا است كه در پانزدا سال اخير ايرانيا  به جم

در  هرا را در كتبر  كرهكتيبره ان  و مخصوصاً متن يا مضمو  ايرنآنها توجه كردا

 (22)ان .وصف ابنيه تاريخ  و آثار باستان  تأليف ش ا است آوردا

سابقه نقل وثبت و ندر نصوص اسناد چا  ند ا با رعايت اصول علم  و 

رل شدم انتقادى درام نيست. شاي  مرحوم محم  قزوين  كه نامه امير تيمور به شا

ه اد را بكس  است كه قاع ا علم  انتدار اسن پادشاا فرانسه را منتدر كرد نخستين

بود  . پيش ام آ  آگاه  نسبت به ثبت و ضبط اسناد توجه ش ا(23)ايرانيا  آموخت

  آتروا  كرامالً بره ش ا است نمر ول  چو  احتماالً رعايت ضوابط در آنها نم 

 .(24)نصوص اعتماد كرد

 نرو  ام مر اري به هر تق ير، با عنايت  كه مرحروم قزوينر  بره ندرر ايرن

 تاريخ  مبذول داشت داندمن ا  و فضالى ايران  به جمع و ندرر اسرناد رغبرت

هرا و مندرورهاى چرا  ندر ا در كردن  و متن عر ا ميرادى ام فررامين و نامره

، هاى آينر ا، ارمغرا ، مهرر. مخصوصاً در مجله(25)هاى ايرا  به چا  رسي مجله

ى كتراب، وحير ، خراطرات وحير ، يادگار، يغما، فرهنر  ايررا  ممرين، راهنمرا

 بررسيهاى تاريخ  فرامين و اسناد مياد به چا  رسي ا است.

خوشرربختانه در بيسررت سرراله اخيررر مرسرروم شرر ا اسررت كرره محققررا ، 

هراي  كره رسانن . مخصوصاً انتدرار مجموعرههائ  ام اسناد به چا  م مجموعه

عم ا در  دربارا يك واقعه يا يك شخص و موضو  خاص است موجب پيدرفت
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  (26)تحقيقات تاريخ  است.

  
 تأسيس مراكز تحقيقات و مجالت تاريخى

اى خراص و مسرتقل بره نرام نخستين بار ستاد ارتش ايرا  به ندرر مجلره

 دى اسرناداهتمام كرد. معموالً در هر شمارا ام اين مجله تع ا «بررسيهاى تاريخ »

 (27)چا  ند ا ندر ش ا است.

با  پس ام آ  ندريه مستقل ديگرى براى ندر اسناد و مقاالت تاريخ  به م

جمرن ان»فارس  و در ايرا  توسط ابراهيم صفائ  به وجود آمر . او آ  را ندرريه 

  (28)نام گذاردا است. (تأسيس ش ا توسط خود) «تاريخ

 «انجمرن تراريخ»بره تأسريس  1353فرهنگستا  ادب و هنر ايرا  در سال 

د. ايرن انجمرن كره جنبره رسرم  و مملكتر  داد يكر  ام وظرايفش مبادرت كر

  (29)آورى و ندر اسناد است.جمع

 ج ي ترين كارى كه در ممينه تاريخ  و ندر اسناد آغام شر ا ندرر مجلره

است. ايرن مجلره ام طررف گرروا تراريخ داندرگاا تهررا  تهيره و طبرع  «تاريخ»

  (30)شود.م 

اى برر شرناخت اسرناد مق مره»وا  جهانگير قائم مقام  كتراب  تحرت عنر

انر  نوشته است كه براى آشنا ش   با اصول فرما  نويسر  و اسرناد اير «تاريخ 

  (31)بسيار مفي ست.

ت ام ممرا كتابهاي  كه در مطالعه اسناد تاريخ  و حل مدكالت اصرطالحا

ف ترألي «اصطالحات ديوان  دورا غزنوى و سلجوق »آنها مفي  خواه  بود كتاب 

نورى است. اين دو كتاب را باي  ام كوشدهاى ثمربخد  دانسرت كره در حسن ا

  (32)ممينه مطالعه اسناد تاريخ  تأليف ش ا است.
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 هاى راهنماى كتاب و آين ا قسمت  به اسرناد و مر اريهاى مجلهدر دورا

 چا  ند ا اختصاص يافته است.

باير   در دنبال اين مقاله كه راجع به وضع اسناد تاريخ  اسرت توضريح 

 ت. آقاىاضافه شود. و آ  دربارا لزوم حفظ كليه اسناد مربوط به دورا  پهلوى اس

امرر  غالمحسين ساع ى، نويسن ا نام ار دو ماا پس ام انقالب متوجه اهميت اين

بود كه ممكن است اسناد آ  دورا در معرض اتالف باش  و اشخاص  برا غررض 

اى بي اركننر ا بردارنر . پرس مقالرهخاص يا به علت ناآگاه  اسنادى را ام ميرا  

ت به طبع رساني  و دولت موق 1358هاى ارديبهدت نوشت و در يك  ام رومنامه

 را متوجه ضرورت حفظ اسناد كرد. 

 هاي  در اين ممينه اسرت و بره رعايرت حفرظ عقاير آ  مقاله يادآور نكته

ر يدرا  دف نظر انويسن ا، عيناً نقل خواه  ش . اين نكته ناگفته نمان  كه بر خال

 دورا قاجارى اسناد احترام چن ان  ن اشتن .

 

 ها:يادداشت

1.  Hans R. Roemer 

2. Staatsschreiben der Timuridenzeit, wiesbden, 1952 

چا   640ر 644( صفحات 1331ام كه در مجله مهر سال هدتم )دربارا اين كتاب شرح  نوشته    

 ش ا است.

3. Heribrt Horst 

 4( 1335:) 145ر 158دآورى مكاتبات تاريخ ايرا . فرهن  ايرا  ممين. گر .4

و  شود. ام كتبم نبنابراين، درين مقاله ام اسناد ايران  كه خارج ام قلمرو فعل  ايرا  است بحث   .5

يا  مبه  مقاالت  هم كه مربوط به اسناد ايران  در مبانها و ممالك ديگر ندر ش ا است سخن 

الطين ايرا  س( فهرست  ام فرامين B. Fragnerباي  متذكر شوم كه آقاى برت فراگنر )آي . فقط نم 

ت به ( چا  ش ا اس1358آورى كردا است و در فرايبور  آلما  )را كه تاكنو  چا  ش ا جمع

 اين مدخصات :
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Repertortium Persischer Herrscherurkunden publizierte originalur  kunden (bis 

1848). Freiburg, 1980. 

 كام ومخصوصاً جنگهاى متع د ام دورا  صفوى موجودست كه محتوى سواد اسناد تاريخ  و اح .6

أليف ط  تمندورها و رقمهاى دولت  و عرف  است. به طور مثال مراجعه شود به فهرستهاى نسخ خ

اى ام  اعرد كه در مو (جل  16محم تق  دانش پژوا مربوط به كتابخانه مركزى داندگاا تهرا  )

رت جنگها، فهرست تحليل  و تفضيل  تهيه ش ا است. من رجات اين نو  جن  و مجموعه عبا

ت و توبااست ام شعرهاى پراكن ا و رساالت و منظومات و ملتقطات كتب و همچنين فرامين و مك

 آثار مختلف ديگر.

ه بخانمتعلق به كتااى است بياض  نمونه اصيل  ام مجموعه مندئات و ترسل عصر صفوى مجموعه

( طبع 23) 1357مجلس شوراى مل  كه به صورت عكس  آ  را در فرهن  ايرا  ممين جل  

 ام.كردا

 درين بياض متن بسيارى ام مندئات رسم  آم ا است.

جله مه در ك «دبيرى و نويسن گ »مراجعه شود به سلسله مقاالت محم  تق  دانش پژوا تحت عنوا   .7

قاالت چا  ش ا است. دانش پژوا درين سلسله م (ش.118) 1351تا  114ى هاهنر و مردم شمارا

ا كرد هاى مندئات و ترسل اعم ام خط  چاپ  را كه تاكنو  شناخته ش ا معرف بيدتر مجموعه

 است. 

هست  صفها اهاى اتابكا  آذربايجا  و سالجقه اسناد متع دى درين مجموعه مخصوصاً براى سلسله .8

ام و دو هگفت دان  ام آنها نيست. من به تفصيل در مق مه خود آ  فوائ  را بامكه در جاى ديگر ن

 ام:سن ش را به طور ج اگانه و نمونه چا  كردا

. عه نامه اتابك محم  29( 1355:) 670- 674تربت نظام و تربت بهائ  در اصفها . يغما، 

تدار اين عه نامه مهم عباس و در پ  ان 1356:) 82- 90ايل گزى، تاريخ، جل  اول شمارا دوم )

 اى محققانه ايراد كرد كه چا  خواه  ش .مرياب خطابه

انبابا خأليف مندئات اين افراد به چا  رسي ا است. نگاا كني  به فهرست كتابهاى چاپ  فارس  ت .9

 مدار.

 .759ر760و 752ر754. ص 1340جامع مفي ى، به كوشش ايرج افدار، تهرا   .10

يار صالح، سي  حسين شهدهان ، عب الحسين مفتاح ام رجال سياست و ام كتاب ارا ، مركب ام الله. 11

دكتر محسن صبا متخصص امور بايگان  كه مسئول كميته بود. اخيراً دكتر محسن صبا در 
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اى، اطالعات مفي ى دربارا اسناد ايران  و نگاهبان  آنها دادا است. اين مصاحبه به همت مصاحبه

 ش ا است نگاا كني  به:قاسم صاف  انجام 

ندگاا د دامحسن صبا: اسناد در خ مت تحقيقات تاريخ  و نقش مهم كتابخانه مركزى و مركز اسنا

  7( 1358:) 44- 59تهرا . كتاب ارى. 

اسناد  قمرى به ايرا  كتابخانه و اوراق و 1307و1304هاى ال ين در دو سفر سالسي  جمال. 12

نزل الضرب مايرا  وارد كرد وقت  كه در منزل محم حسن امين شخص  خود را ام طريق بوشهر به

نزد  سنادگرفت آ  كتب و اسناد را در آنجا مستقر كرد و چو  ام ايرا  تبعي  ش  كتابها و ا

ود تا بالضرب باق  الضرب باق  مان . اين مجموعه نفيس بيش ام هدتاد سال در خان ا  امينامين

اگذار ل  وه وى قرار گرفت. او تمام آنها را به مجلس شوراى ماينكه مورد بررس  دكتر اصغر م

 :332ر337ر. ه مهكرد. براى تفصيل نگاا كني  به مقاله من اسناد ج ي  دربارا سي  جمال ال ين، مجل

ي  چا  ( تج 1334تهرا ،) 178ر195، جل  اول صفحه «سواد بياض». همين مقاله در 13( 1343)

 ش ا است.

ند ا  اسناد وم اري چا مجموعه«مجموعه اسناد ندر گردي ا است به نام فهرست تحليل  اين 

 . تهرا .فدارايرج ا (و)آورى و تنظيم اصغر مه وى دربارا سي  جمال ال ين مدهور به افغان . جمع

 تصوير. 217ص+ 166.1342داندگاا تهرا . 

ر  186وم صفحه جل  د «اد بياضسو». اين مقاله بع اً در كتاب 16( 1342:) 529ر  534مجله يغما، . 13

 ( تج ي  چا  ش .1349تهرا ،) 179

 باش :ر م تاكنو  اطالعات خاص كه دربارا سامما  اسناد مل  ايرا  ندر ش ا است به شرح مي. 14

 .13( 1349:) 658-663سيروس پرهام: سامما  اسناد مل  ايرا . راهنماى كتاب. رر 

 م  كدور.ستخ امل  ايرا . ماهنامه سامما  امور ادارى و اسيروس پرهام: تأسيس سامما  اسناد  رر

 (1349 : 1-5خرداد ) 11ش 
 S. Parham, Introduction and law of establishament of Iran National Archives. 

20. Archives. 20 (1970), 179. 

Herbert E. Angel;- Archives in developing Countries: Iran as a case study.The 

American Archivist. 35 (1972) No.2,pp.173. 

مان  و اوست كه توانست با اصول نام سيروس پرهام در بنيانگذارى اين سامما  هميده جاودا  م 

هاى آورى اسناد دولت  و خري ارى اسناد ام مجموعهو ترتيب صحيح پايه كاررا بگذارد و به جمع

ها خري ارى كردا كار بزر  اوست و من كه در طول م ت اداخصوص  بپردامد. اسنادى كه امخانو
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و نيز در يك دورا ام  (با همكارى اصغرمه وى)كار او، به علت مداركت در جلسات كميته تقويم 

 پرداختم.شوراى اصل  سامما  شاه  خ مات دلسومانه او بودم، باي  به چنين توضيح  م 

ين بد كه مملكت  به وجود آم  قرار داد مدترك  بوآورى اسناد ام جمله طرحهاي  كه براى جمع

امضاى  ه بهالبت)سامما  مذكور و كتابخانه مركزى و مركز اسناد داندگاا تهرا  به امضاب رسي  

ري اد و م ااسن به منظور آنكه گروههاي  مدتركاً به واليت اعزام شون  و ام (رئيس داندگاا تهرا 

و  امما سها عكسبردارى كنن  و يك نسخه در نزد خانواداموجود در ادارات اوقاف و مزارات و 

ودا ام ر ستيك نسخه در كتابخانه نگاه ارى شود. گروا اول با عضويت دوستا  عزيزم دكتر منوچه

 فحاتداندگاا تهرا  و رضا ثقف  معاو  وقت سامما  اسناد مل  و نويسن ا اين سطور در ص

 ا مگر درتش   اين خ مت را انجام داد. اين سابقه قي  گرگا ، استرآباد، شاهرود، دامغا ، سمنا 

مسيح  رحومآين ا براى قسمتهاى ديگر نيز اق ام مذكور عمل  شود. در اينجا فرض است كه نام م

  وستاذبيح ، دوست فاضل گرگان  را بياورم كه درين سفر نهايت همكارى و همراه  را به د

 خود مبذول كرد.

راى تفصيل به گفته ش . ب 577اى اتفاق افتادا است كه در صفحه نها قضيهدر مورد چن  جل  ام آ. 15

 هاى مير نگاا كني :مقاله

 .24( 1354:) 1201-205اى گرانبها. مجله سخن،غالمعل  وحي  مامن ران : گنجينه رر

  25(1355:)111-113الملك انصارى و اسناد سياس . مجله سخن،افدار؛ مؤتمنايرج رر

   كه تا حال براى اسناد ومارت خارجه نوشته ش ا است ب ين شرح است:فهرستهاي. 16

 داندگاا ركزىايرج افدار: فهرست اسناد قاجارى در كتابخانه ومارت خارجه. ندريه كتابخانه م رر

 .1342: (105- 117هاى خط . دفتر سوم )تهرا  دربارا نسخه

يه ژانو 18 اريختى جها  با دربار ايرا  ام هاى متبادل بين پادشاها  و سرا  كدورهافهرست نامه رر

ر خارجه. ميالدى./تهرا / مركز بررس  و تنظيم اسناد ومارت امو 1926مارچ  4تا تاريخ  1807

 (1ندريه شمارا )تصوير  1352. 30+194

ركز ا  مهاى دورا قاجاريه. تهرها و رسالهها و سفرنامهفهرست بخد  ام اسناد و عه نامه رر

 (2ندريه شمارا )ص. 344.1354ظيم اسناد ومارت امور خارجه. بررس  و تن

نها ام آظيم ام در تهيه مواد فهرست اين دو جل  احم  منزوى كار كردا و تنآ  ق ر كه مطلع ش ا

 است.  يان بغالمعل  وحي  مامن ران  و دكتر خانبابا بيان  و انتدار آنها مرهو  محمات دكتر 
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ب ين   ا استشبارا بخدهائ  اماسناد موجود در سامما  مل  ايرا  ندر فهرستهاي  كه تاكنو  در. 17

 شرح است.

 .(پل  كپ ) 1353و خرداد 1352فهرست اسناد حدمةال وله. دو گروا. آبا   رر

 .(پل  كپ ) 1350(. مهرماا 1290- 1305فهرست اسناد نخست وميرى ) رر

اشته دسهم اساس  بر عه ا  (مل  معاو  وقت سامما  اسناد)در نگارش اين فهارس رضا ثقف  

 است.

 .17( 1353:) 409- 414ايرج افدار: اسناد ساممان  مل  ايرا . راهنماى كتاب.  رر

دفتر  . وميراست (پ ر دكتر محم  مص ق)هاى ميرما ه ايت ومير دفتر احم  متين دفترى ام نوادا. 18

ه ا عبر  يوسف مستوف  الممالك م تهاى م ي  تص ى امور ماليات  مملكت را به سرپرست  ميرما

 به مجلس فترىاش باق  مان ا بود توسط متين دداشت. قسمت  ام فردهاى ماليات  او كه در خانوادا

و  ويس شوراى مل  واگذارى ش . متين دفترى خود در موقع واگذارى فردها دربارا اصول فردن

 سابقه آ  مقاله با اهميت  نوشت. نگاا كني به:

  9( 1345:) 31- 35دفترى؛ اسناد ديوان  عه  قاجار. راهنماى كتاب.  احم  متين رر

 اى دربارا مجموعه اسنادش نوشته است.ود مقالهخدكتر اصغر مه وى  -19 

Asghar Mahdavi, Les Archives Aminozzarb. Source pour l’historie economique 

et sociale de l’Iran fin de 19e-20e Siecle(. Le Monde Iranian et I’Islam, IV 

)1976 7(: 195-222. 

ن چني هاى خصوص  انتدار يافته و يا فهرست آنها به چا  رسي اديگر اسنادى كه ام مجموعه

 است: 

حت عنوا : (. جل  دوم آ  ت1325تاريخ سياس  دورا ص ارت ميرما حسين مديرال وله (تهرا ،  رر

 تاريخ. سال بع تر ندر ش ا است. تهرا ، ب  چن  «تاريخ روابط سياس  ايرا  و عثمان »

اد ام اسن Archives persanes commenteesدر سلسه  jean Aubinام جمله توسط ژا  اوبن  رر

 مجموعه حسين شهدهان .

 هان .شهد پور: فهرت اسناد و فرامين و مكاتبات تاريخ  مجموعه آقاى حسينغالمرضا فرمانه رر

 1( 1340:) 228- 270هاى خط .گاا تهرا  دربارا نسخهندريه كتابخانه مركزى داند

ر مق مه نب دوصف  ام مجموعه اسناد فرخ خا  امين ال وله و معاو  ال وله غفارى توسط اينجا رر

 «سواد و بياض»و نيز در  1344(: 583ر 591( و در مجله يغما، )1344تهرا  ) «مخز  الوقايع»كتاب 

 ست.آم ا ا 1349(: 279ر 295جل  دوم )
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جل  ) ا استبه چا  رسي  «مجموعه اسناد و م اري فرخ خا  امين ال وله»تاكنو  پنج مجل  ام  رر

يم اصفهانيا  و به كوشش كر 2-4اول به كوشش كريم اصفهانيا  و ق رت اهلل روشن  و جل هاى 

(. در چا  سراسر 1346ر1358تهرا  ) (( عمرا 2جل  پنجم به كوشش آ  دو نفر و حسن)

 اين مجموعه مرحوم حسين محبوب  اردكان  نظارت داشته است. مجل ات 

حقيق ته و فهرست اسناد تاريخ  ايرا  در آرشيو ص ارت عثمان  در استانبول. جل  اول. تهي رر

نتدارات ا)ص. 1357+ .53 297محمود غروى. تهرا . انجمن تاريخ فرهنگستا  ادب و هنر ايرا . 

 (10فرهنگستا  ادب و هنر ايرا ، ش 

تدكيل  (هرا ت)در موما نگارستا   1355نمايدگاه  جالب توجه ام مق ارى قباله نكاحيه در سال . 20

 125(2546:) 649هاى نكاح. راهنماى كتاب. گردي . نگاا كني  به آي ين آغ اشلو: قباله

 1/2: 67- 71( ش 2) 1304دو فرما  سنگ . مجله علوم عاليه و اقتصاد. ج . 21

 ين شرح با ش ا هاى موجود در ايرا  آوردتابهائ  كه در آنها تع اد ميادى ام كتيبهفهرست اهم ك. 22

 است.

 .1343محم  تق  مصطفوى: اقليم پارس. تهرا   رر

 (پنج جل  تاكنو  ندر ش ا است) 1349- 1356منوچهر ستودا: ام آستارا تا استارباد. تهرا ، رر 

 .1348 هرا تو جزاير خليج فارس و درياى عما .  احم  اقت ارى: آثار شهرهاى باستان  سواحل رر

 (دو جل ). 1353احم  اقت ارى: ديار شهريارا . تهرا   رر

 (دو جل ). 1355حسين م رس  طباطبائ : تربت پاكا . قم،  رر

 (چا  دوم) 1350لطف اهلل هنر فر: گنجينه آثار تاريخ  اصفها . اصفها ،  رر

 (دو جل  در سه مجل ). 1348- 1354را ، ايرج افدار: يادگاريهاى يزد. ته رر

 (دو جل ) 1350- 1355حمي  ايزدپناا: آثار باستان  و تاريخ  لرستا . تهرا ،  رر

 (جل  اول) 1349پرويز ورجاون : سرممين قزوين. تهرا ،  رر

 :1348حسن نراق : آثار تاريخ  شهرستانهاى كاشا  و نطنز. تهرا   رر

 .1351. تهرا ، (تبريز)تان  آذربايجا . جل  اول عب العل  كارن : آثار باس رر

اب، لخال، سرا ، خاردبيل، ارسبار)سي  جمال تراب  طباطبائ : آثار باستان  آذربايجا . جل  دوم  رر

 .1355. تهرا ، (مدكين شهر، مغا 

 .  1354، تهرا  (جام، نيدابور،سبزوار)عب الحمي  مولوى: آثار باستان  خراسا . جل  اول  رر
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گاا مباحث تاريخ  و جغرافياي  و اجتماع  و مذهب  و وصف آتد)حسين كريما : قصرا   رر

 (دو جل ). 1356. تهرا . (منطقه كوهستان  رى باستا  و طهرا  كنون 

 .1355حسين كريما : تهرا  در گذشته و حال. تهرا ،  رر

نگاور كاد. اريخ  اس  آبجل  اول شامل بناها و آثار ت)كردستا   ر مسعود گلزارى: كرمانداا رر

 .1359. تهرا . (صحنه

 .1359را .. ته(جغرافياى تاريخ  و آثار باستان )احم  اقت ارى: خومستا  و كهكيلويه و ممسن   رر

. (ما خ  كربحث تاريخ اجتماع  و آثار تاري)محم  ابراهيم باستان  پاريزى: وادى هفت واد  رر

 .1355جل  اول. تهرا . 

ق) ص 2( 1339 . كاوا. دورا ج ي  شمارا(پادشاا فرانسه)يمور گوركا  به شارل شدم نامه امير ت. 23

6-3 

لطنه مادالسهاى مربوط به مده  رضوى است كه قسمت  در مطلع الدمس اعتام جمله متو  وقفنامه. 24

 م ان  بايل هاى ام انها به دستور ميرما محم  رضا ص يق ال وله توسط ميرما اسمعآم ا و مجموعه

به  «لص يقةاآثار الرضوية من منتخبات »قمرى به نام  1317همكارى آقا ميرما عب العل  در سال 

ا اندگاهاى خط  كتابخانه مركزى و مركز اسناد دنگاا كني  به فهرست نسخه)چا  رسي ا است 

 (.1899- 1913تهرا  تأليف محم  تق  دانش پژوا، جل  دهم، ص 

جل  )رس  در فهرست مقاالت فا «مكاتيب، اسناد فرامين،»عنوا  مدخصات اين مقاالت را تحت . 25

 ا  است.عنو 544ام و جمعاً ( ثبت كردا1340- 1365، تهرا ، 3-1

 ست:اهاي  كه توسط ايرانيا  به چا  رسي ا است به ترتيب تاريخ ب ين شرح اهم مجموعه. 26

را ،  ، تهوشش عب الحسين نوائاسناد و مكاتبات سياس  ام تيمور تا شاا اسماعيل، به ك ر1341

 ص.751

 ران  ه افغمجموعه اسناد و م اري چا  ند ا دربارا سي  جمال ال ين اس  آبادى مدهور ب ر1342

 تصوير. 217ص و  165به كوشش اصغر مه وى و ايرج افدار، تهرا ، 

 ص. 394،  هاى تاريخ  و اجتماع  دورا صفويه، به كوشش ذ. ثابتيا ، تهرااسناد و نامه ر1343

 ص. 123، آستانه رى. مجموعه اسناد و فرامين، به كوشش دكتر محم  عل  ه ايت ، تهرا  ر1344

 ، پژوا، تهراال ين حسن ول  درنياي، به كوشش محم تق  دانشاسناد آستانه درويش تاج ر1344

 ص. 168
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ى، به صفو اسمعيل هاى اسالم  تا اواخر عه  شااهاى تاريخ  ام اوائل دورااسناد و نامه ر1346

 ص.  462كوشش عل  مؤي  ثابت ، تهرا ، 

 سنعل حال وله، با مق مه ايرج افدار و خا  امينبه بع  مجموعه اسناد و م اري فرخ ر1346

 جل . 5اهلل روشن ، تهرا ، غفارى، به كوشش كريم اصفهانيا  و ق رت

 ص. 438ا ، مجموعه اوقاف اصفها ، به كوشش عب الحسين سپنتا، اصفه ر1346

 ص. 486اسناد سياس  دورا  قاجاريه، به كوشش ابراهيم صفاي ، تهرا   ر1346

وشش ك، به (اسناد مكاتبات تاريخ  همراا با يادداشتهاى تفصيل )شاا اسمعيل صفوى  ر1347

 ص. 419عب الحسين نوائ ، تهرا ، 

 ص. 188گزارشهاى سياس  عالبالملك، به كوشش ابراهيم صفائ ، تهرا ،  ر1347

 ص.192اسناد مدروطه، به كوشش ابراهيم صفائ ، تهرا ،  ر1348

هرا ، مقام ، تيكص  و پنجاا سن  تاريخ  ام جاليريا  تا پهلوى، به كوشش جهانگير قائم ر1348

 ص. 432

 ص. 180هاى تاريخ ، به كوشش ابراهيم صفائ ، تهرا ، نامه ر1348

 ر 511 ، به كوشش ايرج افدار، تهرا ، ص(ريخقسمت سن  و تا)سواد و بياض. جل  دوم  ر1349

157. 

 ص. 256اسناد نويافته، به كوشش ابراهيم صفائ ، تهرا   ر1349

عكس ،  ر، چا ، مير نظر مجتب  مينوى و ايرج افدا(الوقفية الرشي ية)وقفنامه ربع رشي ى  ر1350

 (.1356چا  حروف  و انتقادى آ : تهرا  )ص.  382تهرا ، 

 ص. 185امه تاريخ ، به كوشش ابراهيم صفائ ، تهرا ، پنجاا ن ر1350

 160هرا ، ئ ، تاسناد برگزي ا ام سپهساالر، ظل السلطا ، دبيرالملك، به كوشش ابراهيم صفا ر1350

 ص.

 ص. 151برگهاى تاريخ، به كوشش ابراهيم صفائ ، تهرا ،  ر1350

 ص. 523ئ ، تهرا ، ، به كوشش عب الحسين نوا(مجموعه....)شاا طهماسب صفوى  ر1350

 ص. 523خاطرات و اسناد ظهيرال وله، به كوشش ايرج افدار، تهرا ،  ر1351

 166 ، قم،قويونلو، به كوشش حسين م رس  طباطبائ فرمانهاى تركمانا  قراقويونلو و آق ر1352

 ص.

 ص. 225يكص  سن  تاريخ ، به كوشش ابراهيم صفائ ، تهرا ،  ر1352
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ش ه كوش، ب(اسناد و مكاتبات تاريخ  همراا با يادداشتهاى تفصيل  مجموعه)شاا عباس  ر1352

 .(سه جل )ص  286+319+493عب الحسين نوائ ، تهرا ، 

 ص. 66مثالهاى ص ور صفوى، به كوشش حسين م رس  طباطبائ ، قم،  ر1353

 س، بهاسناد فارس  و عرب  و ترك  در آرشيو مل  پرتغال دربارا هرموم و خليج فار ر1354

 جل . 2مقام ، تهرا ، شش جهانگير قائمكو

 2دا، تهرا ، (، به كوشش مسيح ذبيح  و منوچهر ستو7و  6جل هاى )ام آستارا تا استارباد  ر1355

 جل .

 ص. 55فهرست آرشيو كليساى وانك. اصفها ،  ر1355

نژاد، ف اد ص، به اهتمام جو(غار و فداپويه)هاى شهر رى ها. جل  اول. اسنادبنهاسنادبنه ر1357

 ص.  341تهرا  

، (وسيها  و رهاى مربوط به جنگهاى ايربخش يكم نامه)مقام فراهان  هاى پراكن ا قائمنامه ر1357

 ص. 487+ 37مقام ، تهرا ، به كوشش جهانگير قائم

نچاى و تركما دربارا معاه ا صلح)مقام فراهان  هاى سياس  و تاريخ  سي الومراب قائمنامه ر1358

 ص. 436مقام ، تهرا  ، به كوشش جهانگير قائم(آ  غرامات

 ص. 314اى ام اسناد ساواي، تهرا ، پارا ر1357

هرا ، تدار، مادا، به كوشش عباس مرياب و ايرج افهاى ادوارد براو  به سي  حسن تق نامه ر1354

 ص. 223

 روى چا ام )ص.  215، تهرا ، (تالش براى تدكيل جبهه مل  سوم)مكاتبات مص ق  ر1357

 .(كه در اروپا ش ا 1354

 ص. 140هاى سياس  دهخ ا، به كوشش ايرج افدار، تهرا ، نامه ر1358

 ص. 670 راوراق تاما ياب مدروطيت، به كوشش ايرج افدار، تهرا   ر1359

ر تانبول دا و اساسنادى ام فعاليتهاى آماديخواها  ايرا  در اروپ)مبارما با محم  عل  شاا  ر1359

 ص. 130+  463هرا ، ت، به كوشش ايرج افدار، (قمرى 1326- 1328سالهاى 

در  سال انتدار يافت و 13تأسيس ش  و سال  شش شمارا به م ت  1345اين مجله در سال  .27

 تعطيل ش . 1375اواسط سال 

تاكنو   و ار يافتهانتد اين ندريه ابت ا با نام برگزي ا تاريخ و بع تر به نام پژوهدنامه انجمن تاريخ .28

 (1352اسفن   ر 1349مرداد )دوامدا جزوا ام آ  ندر ش ا است 
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 چا  ش ا است. 2( 1356:) 680ر 684اساسنامه انجمن در مجله راهنماى كتاب.  .29

 شرو  ش . تاكنو  فقط دو شمارا ندر ش ا است. 1355اين مجله ام سال  .30

 ص. �1350 498اى بر شناخت اسناد تاريخ ، تهرا ، مق مه .31

 ص. 1353. 321اصطالحات ديوان  دورا غزنوى و سلجوق ، تهرا ،  .32
 


