
 
 
 
 

  *درپیش گرفتن تدابیری به جهت

 آوری مواد از برای یک تاریخ ایرانجمع
 

 استاد مجتبی مینوی 

 

ه مسائل چندی در برابر ماست که باید ابتدا آنها را حلل کنل و س سلب  بل

 ریختن طرحی به جهت نوشتن یک تاریخ اقدام کن و:

 لکتلی کلها از لفظ ایران چ ست؟ حدسد جغراف لایی ایلن م م مراد –اسالً 

هلای ها س حوزة فرمانفرهایی سلسلهنام و چ ست؟ زیرا که سرزم نبدین لفظ می

پادشاهان هخامنشی س اشکانی س ساسانی س غزنوی س سلجوقی س مغول س صفوی 

 د.خوان و سلی ه گی اینها ع ن هو ن ستننام ایران میس قاجار ه گی را به

باید ذکلر  کدام فرمانرسایان را های پادشاهان ساخبار کدام ن سلسله –ثان اً 

اسلت  خواه و بنویس و تاریخ آن مردملانیکرد؟ زیرا که هرچند تاریخی که ما می

 هلا س هنرهلا سها سکونت داشلته س دارنلد س تلاریخ پ شلرفتکه در این سرزم ن

دث ها س حلواها س خونریزیاسضاع س احوال آنهاست باید به ناچار در باب جنگ

 و.ها اتفاق افتاده است بحث کن ی هو که در این سرزم نس اسی س ایلغارهای

ل این چگونه باید ترت ب تاریخی س سنواتی سقایع را با عرض س طو –ثالثاً 

 زم نی که حوادث در آنها پ ش آمده است ترک ب کن و؟
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لف سقتی بوده است که ب ست فرمانرسا س یاغی در آن ساحد در سالیات مخت

-ع ملیاند س با هلو نلزانام و صاحب قدرت بودهران میسرزم نی که ما امرسزه ای

اند بعضی از کتب تاریخی ما برحسب طبقات سالط ن نوشته شلده اسلت س کرده

 خلواه و بنویسل و بایلدبرخی برحسب توالی سنوات، سلی تاریخی که امرسز ملی

حسلب را به منزلة جزء الینفک تاریخ جهان دربلر داشلته باشلد س برتاریخ ایران 

دیلد جای نوشته شود. تاریخ جدید ایران باید مبتنی بلر اصلول نقشة تازه طرح س

هد شلد ای باشد. بس اری از اسقات الزم خواتاریخ نگاری س به شکل س ش وة تازه

-وری بهطآسریو بهدست میکه عبارات مآخذ قدیو را س اطالعاتی را که از آنها به

ز بلارت چ لد. زیرا که آنان از آن عشب ه به ترج ه باش هکار ببریو س تحریر کن و ک

 ن و.فه  دند کشف کفه  دند س ما باید آنچه را که ایشان از آن میدیگری می

س  های فارسلی س عربلیاز برای رس دن به این مقصود مشتی منابع به زبان

 رفته تاگرتبة معتبر ترکی سالسنة دیگر داریو، از کتب درجة اسل حاسی اخبار عالی

کله از اینهلا هلو محت لل خ ف حاسی عجایب س غرایب عام انله های سمج وعه

 دست آسرد.های خبر س اطالع خوب س قابل استع الی بتوان بهاست قطعه

ی س هلای ع لومدانند بر سه نوع است: تاریخکه ه ه میهای ما چنانتاریخ

های محلی س سالیتلی کله جغرافلی س تلاریخ س های برحسب سنوات تاریخمنتظو

هلای دهنلد، س تلاریخدست میرجال س شعرای شهرهای مختلف را بهسرگذشت 

-برحسب طبقات سالط ن. حتی امرسزه هو بعضی کتب نوشته شده اسلت س ملی

کلوب، شود که به هریک از این چند نوع م کن است متعلق باشد: تلاریخ زریلن

شاه، یخ نادرتاریخ پ رن ا، تاریخ قائنات، تاریخ قوم ، تاریخ تبریز، تاریخ ری، تار

 تاریخ قاجاریه.
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 های ع ومی س خصوصی را جستجو کرد، س هر چلهپ  اسالً باید کتابخانه

سلخة صلورت نشود )که اغلب آنها هنوز بلهرا از این قب ل کتب در آنها یافت می

دن ش از هر کار دیگر باید شرسع کن و به ج لع آسردست آسرد. پ خطی است( به

های خطی )ع ن نسخ یا عک  س م کرسف لو آنهلا( س عکل  کتب چاپی س نسخه

حلو احسلن های چاپی نادر س نایاب. این سظ فه را طبعاً کتابخانة پهلوی به نکتاب

ن دانو که این کار چنلدان آسلاانجام خواهد داد. سلی برحسب تجربة شخصی می

های شخصلی فهرسلت های ع ومی س مج وعهنه ه ة محتویات کتابخانه ن ست.

ها س نسخ خطلی حاضلر س شده است س معرسف است س نه به ه ة صاحبان کتاب

مایل به ه کاری هستند س اجازه خواهند داد کله عکل  از کتلب ق  تلی ایشلان 

بلع کنند که طگرفته شود س دردسترس ع وم گذاشته شود، زیرا که هنوز خ ال می

للک های م اشود. کتابخانهتنزل ق  ت مت لکات ایشان میس انتشار کتاب موجب 

ا رد س باند، سلی حتی در آن ناح ه گاهی ما مختلف تاکنون رسی مساعد نشان داده

 ایو.رس شدهمنع رسبه

ثان اً مرحلة فهرست کردن این مآخذ س به رسی ف ش آسردن مطالب مندرج 

آن استعداد س حضور ذهن خلا  ن سلت کله خبلر در آنهاست. ه ه ک  دارای 

تاریخی را بشناسد. پ  باید گرسه زیادی از محصل ن را مخصوصاً ترب ت کلرد س 

های جغراف ایی س تاریخی را که ذکلر ها را، نه فقط کتابراهن ایی ن ود که کتاب

شد، بلکه حتی متون ادبی س عرفانی س عل ی س دینی را تا از آنها هر قطعه خبلری 

ا که تصادفاً در آنها مندرج باشد س حلاکی از سضلع اقتصلادی یلا اجت لاعی یلا ر

س اسی س یلا فرهنگلی باشلد، بخواننلد س ب لرسن بکشلند س رسی قطعلات کاغلذ 
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نویسلی نلدارد، در یادداشت کنند، س این کاری است که اختصا  به رشتة تاریخ

 ها هو این مطلب صادق است.سایر رشته

ای هسلت کله کارها س تدارکات احت اج بله مسسسلهاز برای ه ة این قب ل 

تلر مشت ل باشد بر یک دستة بزرگ محصلل ن س متتبعل ن س یلک دسلتة کوچلک

ر کلاا بهمتخصص ن که راهن ایی کنند س تحق قات را زیر نظر بگ رند س نتایج کار ر

 ببرند.

ر های مفلردی دصدد نوشتن رسالهکنو در مرحلة اسل باید درمن گ ان می

های مخصو  س حوادث جدا جلدا برآملد. پل  از آن چنلدان اشلکالی موضوع

یلران ها را با هو ترک ب س مزج کنند س یلک تلاریخ انخواهد داشت که این رساله

 پ وسته س کامل بنویسند.

 


