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چکیده 
   آرشیوهای محلی از منابع مهم اطالعاتی در تحقیقات تاریخی هستند و میزان 
منطقه  یک  در  تاریخی  پژوهش های  افزایش  با  مستقیمی  ارتباط  آرشیوها،  این  غنای 
دارند. در این مقاله، ابتدا تعریفي از تاریخ محلي و جنبه هاي مختلف آن ارائه می گردد. 
به  آرشیوی،  به عنوان یک موضوع مورد مطالعه  انتخاب جنگ جهانی دوم  با  ادامه  در 
جایگاه آرشیوهاي محلي منطقه اي و ارزش اسناد آن ها در حوادث تاریخي با توجه به 
اسناد موجود در مرکز اسناد آستان قدس درباره جنگ جهانی دوم پرداخته می شود. 
اسناد آرشیوهای  به نقش محوری   تاکنون کمتر  از آن روست که  این موضوع  ارزش 
محلی و نقش آرشیوها در مستندسازی و تولید منابع تاریخی توجه شده است. نتایج این 

مقاله می تواند تأکیدی بر لزوم نگاه هاي همه جانبه به اسناد آرشیوي با تکیه بر دیدگاه 
هاي محلي و منطقه اي باشد.
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مقدمه
اسناد آرشیوی در زمره منابع مهم تاریخی به شمار می روند و خصوصاً زمانی که بر 
اساس یک منطقه جغرافیایی، دوره ی زمانی خاص و یا موضوعی دسته بندی شده باشند 
می توانند روشن کننده ی زوایای خاص تاریخی و تبیین کننده ی بسیاری از موضوعات 
باشند. بررسی تاریخ محلی خراسان در دوره ی معاصر نشان می دهد که توجه به اسناد 
تاریخی در تبیین وقایع تاریخی چندان مورد توجه نبوده است و نویسندگان تاریخ محلی، 
بیشتر به دنبال کلی گرایی در نگارش آثار خود بوده اند به نحوی که آثار کمی با استفاده از 
اسناد و منابع آرشیوی به نگارش در آمده است. نمونه عدم توجه به موضوع گرایی و عدم 
استفاده از اسناد آرشیوی، مسأله )پژوهش های مرتبط با( جنگ جهانی دوم می باشد. 
جنگ جهاني دوم حادثه اي است که در برهه اي از زمان تمام کشور ایران را تحت تأثیر 
خود قرار داده و بر کلیه ی شئون سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تأثیر گذاشت. 
متأسفانه به اندازه اهمیت و تأثیر آن، کارهاي پژوهشي درخور توجهي صورت نگرفته 
است. به صورت کلی به جنگ جهانی دوم و تأثیرات آن در ایران پرداخته است. واقعیت 
این است که درباره جنگ جهاني دوم و جنبه هاي مختلف آن در همه ابعاد، کار خاصي 
صورت نگرفته است چه براي مخاطبان عام آن که باید بدانند در یک برهه از زمان، واقعه 
مهم که نیمي از دنیا درگیر آن بوده اند چه تأثیراتي بر کشور آن ها داشته است و چه 
براي مخاطبان خاص که باید درباره علل و پیامدهاي خاص و نقش کشور ایران در این 
جنگ بیشتر بدانند. در مورد جنگ جهانی دوم و اثرات آن بر مشهد و خراسان هم کار 
درخور و مستقلی انجام نشده است و در کتاب هایی که درباره جنگ جهانی دوم نوشته 
شده، اشاراتی هم به خراسان شده است از جمله در کتاب های جنگ جهانی در ایران 
)اسکرین، 1363( و به طور اخص در چند کار سندی مهم که در چند سال اخیر درباره 
بایگی،  1390؛  دیگران،  و  گلوجه  راعی  )قطبی،1381؛  شده  انجام  دوم  جهانی  جنگ 
1392( اسنادی از خراسان به چاپ رسیده است. در قسمت مقاالت آثار زیادی به چاپ 
نرسیده است از جمله می توان به کنسولگری های خارجی در خراسان )رمضانی، 1385( 
دستاورد متفقین در سبزوار )شمس آبادی، 1391( و مطالب دنباله دار آقای آذری در هفته نامه 
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تاریخ شفاهی در سال 1392 اشاره نمود. با بررسی پژوهش های انجام شده مشخص می 
گردد که تاکنون به این برهه خاص تاریخی در خراسان توجهی نشده است. علی رغم آن 
که به لحاظ زمانی تاریخ معاصر محسوب شده و اندکی از حوادث آن قابل بازیابی می باشد. 
در حالی که در برخی از دیگر مناطق، از جمله فارس )سیف پورفاطمی، 1379( و شمال 
)ظهیرنژاد ارشادی، 1375( کارهای مهم تری انجام شده است. چه عواملی باعث شده تا 
چنانچه باید به مسائل محلی و منطقه ای توجه گردد؟ آیا اسناد آرشیوی محلی و منابع 
با ارزش مانند روزنامه ها در اختیار محققان نمی باشد؟ آیا مورخان خاص این دوره مهم 
تاریخي وجود ندارند؟ آیا اسناد موجود در آرشیوها در این زمینه به درستي دسته بندي 
و آماده سازي نشده اند؟ آیا روش شناسي و موضوع یابي خاصي در زمینه مطالعات جنگ 

جهاني دوم صورت نگرفته است؟ در این مقاله ابتدا در باب تاریخ محلی خراسان و مهم 
ترین موضوعات مطرح در کتاب های تاریخ محلی توضیحاتی داده می شود و در ادامه با 
در نظر گرفتن این واقعیت که منابع در دسترس موجود به طور صحیحي در مستندسازي 
تاریخ جنگ جهانی دوم در خراسان به کار برده نشده، سعي خواهیم کرد تا ضمن ارائه 
تعاریفي از تاریخ محلي و تبیین مرزهاي مطالعاتي حوزه پژوهشي آن به اهمیت اسناد 
آرشیوهای محلی موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی پرداخته و پیشنهاداتي را 
ارائه آن به  تاریخ محلي در مستندسازي صحیح وقایع این چنیني و  از  براي استفاده 

مخاطبان ارائه گردد.

تاریخ محلي و اهمیت ساختاری آن
نگارش تاریخ در ابعاد کوچک به اسناد، منابع و محتوای آن معناي متفاوتی می بخشد و 
دیدگاه های جدیدی را برای محلی کاران ایجاد می کند. هر محلی ساختار و ویژگي های خاص 
خود را دارد که آن را از همسایه خود متمایز می کند و یا تشابهاتی که گذشته ای همسان 
سایر محالت را تداعی می کند و مورخان محلی کار هستند که نسبت به این مسائل باید 
خودآگاهی داشته باشند. مورخ محلی کار به علت حس تعلق و انگیزه ای که در نگارش نوشته 
خود دارد خودش را مسؤول پیگیری عوامل مهم در حوزه مورد بررسی می داند. او ضمن بازبینی 
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مسائل مهم از کوچک ترین نکات قابل بررسی نیز نمی گذرد. نگاه ریز بینانه کسانی که در 
زمینه تاریخ محلی کار می کنند باعث می شود تا آن چیزهای متفاوتی از بقیه را ببیند 

و تحلیل های دقیق تری را ارائه دهند. خانواده ها، رجال برجسته، مشاغل و اصناف، خیابان 
ها و کوچه ها می تواند در ذیل تاریخ محلی قرار گیرد )Finberg, 1962: 125( تغییرات 
و  تفریحات  زندگی،  سبک  در  تغییرات  مختلف،  دوره های  در  مرزها  تغییر  داده  رخ 
گیرد  قرار  محلی  تاریخ  ذیل  در  می تواند  انسانی  نیازهای  و  فقر  و  ثروت  سرگرمی ها، 
)kammen, 2003 :50(. کاهش یا افزایش جمعیت، تغییرات در ساختار جمیعتی، نسبت 
میان شاخص های جمعیتی در یک محل و زمان خاص، قحطی، مهاجران و ساختارهای 
جمعیتی جزء موضوعات مورد توجه تاریخ محلی است. عالوه بر ساختارهای جمعیتی، 

توجه به محل و اجزاء مرتبط با آن و چگونگی ارتباط با شاخص جمعیتی بخش عمده 
ای از موضوعات محل نگاری را در برمی گیرد. اغلب موضوعاتی که در ذیل تاریخ نگاری 
محلی مطرح می گردد مسائلی است که اغلب پیش پا افتاده و یا مبهم است که همراه 
با تغییر سریع ساختارهای زندگی انسانی و حواشی مرتبط به آن، دستخوش تحول می گردد 
که  می شود  پیدا  طرحی  قابل  نو   موضوعات  همواره  محلی،  تاریخ  در  که  نحوی  به 
کمتر در نگاه  سایر مورخان می تواند مورد توجه قرار گیرد. احداث یک خیابان، پارک، 
مسجد، فرهنگسرا ممکن است در کوتاه مدت تغییراتی در محل بگذارد که کمتر در دید 
قرارگیرد، اما تاریخ محلي است که با موضوع قرار دادن آن به آن روح می بخشد. عمق 
پژوهش های تاریخ محلی می تواند در موضوعات مختلف و زمینه های متفاوتی صورت 
گیرد. به عنوان مثال، تاریخ اقتصادی در زمره موضوعات مهم تاریخ محلی می باشد. این 
موضوع می تواند از نحوه معیشت مردم، درآمد، مالیات مشاغل و اصناف تا یک مؤسسه 
اقتصادی را در بر گیرد. در پژوهش بر روی یک مؤسسه اقتصادی سؤاالتی مانند سال 
تأسیس، نحوه شکل گیری، کارگران، حقوق، بیمه، تأثیر آن بر اطراف و تغییرات تدریجی 

می تواند مورد توجه باشد. بررسی تاریخ محلی اقتصادی به ما اجازه می دهد تا رهیافت 
های خاصی را از میان انبوه اطالعات ریز جمع آوری شده استخراج و راهنمایی هایی را 
برای آینده ارائه دهد. در واقع، با استفاده از تاریخ محلي است که مي توان پژوهش هاي 



دقیق و همه سویه اي را در جنبه ها و ابعاد مختلف یک موضوع یا دوره تاریخي انجام داد 
و از کنار هم چیدن اطالعات جمع آوري شده، تصویر کاملي از آن ارائه نمود. در یک 

برایند کلی ویژگی های تاریخ محلی عبارتست از:
- با خواستها و نیازهای تاریخی مردم ارتباط نزدیک تری دارد.

- بیانگر قابلیت مفهوم سازی برای خواست ها و نظرات 
- قابلیت الگوسازی برای تغییرات در ساختارهای کوچک

- به نمایش درآورنده عقاید و دیدگاه ها در یک محیط کوچک
- مستندسازی وقایع و حوادث کوچک که قابلیت ارائه ندارند

- روش سازی برای استفاده از منابع که ظاهراً استفاده ی تاریخی ندارند 
- نمایش ساختارهای فکری و ذهنی مردم یک محل 

- هویت سازی و هویت یابي مشترک برای مردم یک محل
- ارائه تاریخ نزدیک به مردم و قابلیت ارتباط با گروههای مختلف جامعه

- قابلیت بررسی در یک محل و مکان از طریق ارائه تاریخ مشترک برای مردم
- پلی بین گذشته با حال و آینده

- برجسته سازی جنبه هایی از زندگی محلی که معموالً دیده نمی شود

مالحظاتی درباره تاریخ محلی خراسان در دوره ی معاصر
خراسان به لحاظ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی تأثیر زیادی بر تاریخ کشور 
ایران داشته و این مسأله بر تاریخ نگاری محلی آن که یکی از غنی ترین مناطق محلی نگاری 
به شمار می رود، تأثیر مستقیم گذاشته است. موقعیت جغرافیایی خراسان و تنوع قومی 

و فرهنگی باعث شکل گیری شخصیت محلی نگاری ویژه شده و وجوه تمایزی به مؤلفه 
های تاریخ نگاری آن بخشیده است. بررسی کتاب های نگارش شده در زمینه تاریخ محلی 
خراسان نشان می دهد که تا انتهای دهه 70 قرن حاضر، 262 کتاب در دوره ی معاصر 
درباره ی تاریخ محلی خراسان نوشته شده است که 68 کتاب تا دهه 40، 27 کتاب در 
دهه 50، 46 کتاب در دهه 60 و 121 کتاب در دهه 70 نوشته شده است و از این تعداد 
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100 کتاب مرتبط با کلیات تاریخ خراسان، 52 کتاب درباره ی شهر مشهد و 110 کتاب 
درباره ی شهرستان های استان خراسان می باشد )حسن آبادی، 1392: 102(.  برایند 
کلی از وضعیت تاریخ محلی خراسان در دوره ی معاصر نشان می دهد که تاریخ محلی 
معاصر همانند گذشته تاریخ افتخارات، خوبی ها، اماکن تاریخی و رجال است. نویسندگان 
محلی کمتر به موضوعات منفی یا طرد شده جامعه پرداخته اند و بسیاری از انگیزه های 
نگارش تاریخ های محلی در دوره ی معاصر نسبت به دوره ی قبل تفاوتی نداشته و فقط 
با توجه به شرایط روز تغییراتی نموده است. در تاریخ معاصر حوادث سیاسی و وقایع 
تاریخی، بر نوع و شکل تاریخ نگاری خراسان اثر مستقیم دارد و بسیاری از تاریخ های 
به حوادث  مجموع  در  اما  است.  درآمده  نگارش  به  مسائل سیاسی  محوریت  با  محلی 
سیاسی چنانچه باید پرداخته نشده است. عالوه بر آن، در تاریخ محلی معاصر خراسان 
کمتر چرایی، چگونگی و پرسش گری وجود دارد و بیشتر تمایل به تاریخ نگاری محلی 
عمومی و عامه پسند می باشد. غیر از شهر مشهد که گاهی به برخی موضوعات تاریخی در 
بعضی کتب پرداخته شده است در بیشتر شهرها کلی گرایی در نگارش کتاب ها، باعث شده 
تا بسیاری از موضوعات تاریخی مغفول بماند. تحلیل کلی محتوای کتاب های به نگارش 
تاریخ  رویکرد  با  بومی  مورخان  توسط  کتاب ها  این  بیشتر  که  می دهد  نشان  آمده  در 
شهری و معرفی شهر نوشته شده است. در این کتاب ها اکثراً مؤلفین با استفاده از منابع 

قدیمی، تجربیات میدانی و استفاده ی کمتر از اسناد و منابع آرشیوی به تألیف پرداخته 
اند. نبود مراکز آرشیوی در این دوره ها، باعث شده تا اتکای نویسندگان بیشتر به داشته 
ها و یافته های خود باشد و چنانچه توانسته باشند اسناد شخصی از افراد بگیرند در کتاب 
های خود استفاده کرده اند، در حالی که کارهای انجام شده نسبت به قابلیت های موجود 

اثر می باشد. سهم منابع آرشیوی مانند عکس و سند در نگارش کتاب  در منطقه کم 
های تاریخ محلی در استان های سه گانه خراسان اندک می باشد. به طور مثال، در استان 
خراسان جنوبی و خاصه بیرجند در 150 سال اخیر، با توجه به قدرت گیری خاندان علم، 
موضوعات فراوانی برای کارکردن وجود دارد و تاریخ این منطقه به دلیل وجود 180 هزار 
برگ اسناد خاندان علم در زمره ی مستندترین تاریخ های منطقه ای در کشور می باشد، اما 
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کمتر آثار شاخصی تاکنون درباره آن انجام شده است. 

جدول 1( پراکندگی نگارش کتاب های محلی در خراسان

جمع کلدهه 70دهه 60دهه50تا پایان دهه 40نام شهر
28161640100خراسان
17682152مشهد
623617نیشابور
3713ــ3قوچان
11013ــ2بیرجند
159ــ3سبزوار
67ــــ1گناباد

26ــ22تربت جام
113ــ1کالت
112ــــدره گز
269ــ1قائن

33ــــــتربت حیدریه
33ــــــفردوس
24ــــ2اسفراین

11ــــــبجستان
22ــــــچناران
11ــــــشیروان
13ــــ2کاشمر
11-110ــطبس
33--ــبجنورد
682746121262جمع

اسناد محلی جنگ جهاني دوم در مشهد
در این قسمت برای آن که مشخص شود در تاریخ محلی خراسان، میزان توجه به 
اسناد آرشیوی در موضوعات تاریخی تا چه اندازه کم می باشد به عنوان نمونه به اسناد 
تاریخ محلي  مانند  مفهومي  آیا مي شود  می شود.  پرداخته  دوم  آرشیوی جنگ جهانی 
جنگ جهاني دوم در ایران قائل شد؟ این موضوع چه ویژگي هایي مي تواند داشته باشد؟ 
آیا جنگ جهاني دوم  ایران بررسي کرد؟  را در  چگونه مي توان ساختارهاي محلي آن 
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و اشغال ایران، اثرات یکساني بر سراسر ایران داشته و مناطق تحت اشغال روس ها با 
جنگي  شرایط  آیا  داشته اند؟  قرار  یکساني  شرایط  در  انگلیسي ها  اشغال  تحت  مناطق 

مناطقي مانند جنوب با شمال و شرق و میزان حضور نیروهاي بیگانه و اثرات حضور آن 
ها در هر منطقه متفاوت بوده است؟ شرایط محلي چه اثري بر حضور نیروهاي بیگانه 
داشته است؟ شکي نیست که جنگ جهاني دوم اثرات متفاوتي در مناطق مختلف در 
ایران داشته است. غیر از مسائل سیاسي که بعضاً باعث برکناري و فرار نیروهاي سیاسي 
گردید مردم به زندگي عادي خود در این دوره پرداختند. بررسي اثرات این اشغال بر 
زندگی مردم در زمره ی موضوعاتي است که کمتر مورد توجه قرار گرفته، در حالي که 
بیشترین تأثیر را بر این قشر داشته است. رضایت یا نارضایتي مردم از این دوره تاریخي، 

موضوعي است که باید در هر منطقه با توجه به ویژگي هاي آن مورد توجه قرار گیرد. به 
طور مثال قحطي، گرسنگي و بدرفتاري نیروهای متفقین مسأله اي است که به طور عموم 
تاکنون در اذهان مردم نقش بسته است در صورتی که این مسأله در تمامي کشور به طور 
یکسان عمومیت نداشته است. در بررسي حضور روس ها در مشهد از فحواي اطالعات 
شفاهي و اسناد موجود چنین بر نمي آید که بدرفتاري به مفهومی که در ذهن خیلی ها 
نقش بسته با مردم عادي صورت گرفته باشد در حالي که همین روس ها در مناطق دیگر 
نقطه،  رفتارهاي دوگانه در دو  تا  باعث شده  عواملي  داشته اند. چه  متفاوتي  رفتارهاي 
متفاوت شکل بگیرد؟ از طرفي، منابع یکساني براي بررسي اثرات در همه مناطق وجود 
ندارد. در مناطقي مانند مشهد، روس ها اقدام به انتشار نشریه ی خاص مي نمایند تا بیانگر 
دیدگاه هاي آن ها باشد و از طریق ابزار فرهنگي مانند سینما، سعي مي کنند تا زمینه هاي 

حضور خود را تقویت نمایند و از طرفي دیگر، پایه هاي حضور خود را با تقویت زیرشاخه 
هاي سیاسي خود )حزب توده( تقویت مي نمایند و با عدم ممانعت از برگزاري مراسم 
مذهبي، افکار خسته مردم از ممانعت هاي رضاخان را به طرف خود جلب مي کنند. در 
با  نوع آن  امکان دارد مسأله اي مانند قحطي و کمبودها و حتي  شهري مانند مشهد، 
تهران یا جنوب ایران متفاوت باشد. در مورد وضعیت بهداشتي به طور نمونه، آمارگیري 
از تعداد مریض ها، بودجه و نوع امراض این دوره مي توان دریافت حضور بیگانگان چه 
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تأثیري بر این مسأله در شهر مشهد داشته است. آیا باعث بهبود یا بدتر شدن آن شده و 
یا حضور پزشکان خارجي در وضعیت بهداشتي تأثیر داشته است؟ تأثیر حضور متفقین 
بر کارکرد مؤسسات اقتصادی چگونه بوده است؟ طرح این سؤاالت، زمینه ساز معرفی 
اسنادی است که از آن به عنوان اسناد محلی جنگ جهانی دوم در خراسان یاد می شود 
و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ارزش اطالعاتی این اسناد از آن روست که منشأ 
تولید آن ها یکی از تأثیرگذارترین نهادها به لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده و 
با زندگی روزمره ی مردم ارتباط مستقیم داشته است. مهمترین اسناد آرشیوی محلی 
مرکز اسناد آستان قدس رضوی در این دوره را می توان به صورت زیر دسته بندی نمود.

اسناد اقتصادی
یکی از مهم ترین جنبه هایی که از حضور دولت های بیگانه در ایران برجسته شده 
مسأله تأثیر اقتصادی آن بر وضعیت معیشتی مردم می باشد اما تاکنون آماری از چگونگی 
این تأثیرات و خصوصاً تأثیر آن بر مراکز اقتصادی ارائه نشده است که مهمترین دلیل 
آن، ضعف اسناد اقتصادی در این زمینه می باشد. اسناد به جای مانده از این دوره در مرکز 
اسناد آستان قدس رضوی یکی از با ارزش ترین مجموعه های اقتصادی گردآوری شده در 

این زمینه می باشد که مهمترین آن ها عبارتند از:
این کارخانه در سال 1313  - اسناد کارخانه نخریسی آستان قدس رضوی: 
مجموعه ی   1325  -1320 سال های  بین  موجود  اسناد  گردید.  افتتاح  مشهد  در  ش. 
استخدام  نحوه  دستمزدها،  پرداخت  مانند  کارخانه  اداری   - مالی  اسناد  از  ارزشی  با 
مهندسان خارجی مانند آلمانی ها و روس ها، داد و ستد با شرکت های خارجی، میزان 
تولید پارچه و اثر اشغال )اشغال مشهد توسط متفقین در جنگ جهانی دوم( بر سلیقه مردم، 
فعالیت های سیاسی کارگران خصوصاً در حزب توده، برخورد روس ها با مراکز اقتصادی و 
تعامل مؤسسات با هم را دارا می باشد. قطعاً از این دست کارخانه ها در کشور هنوز باقی 
می باشد و اسناد آن واجد ارزش بسیاری از نظر اطالعات تاریخی می باشد. اسناد این 

کارخانه حدود یک میلیون برگ تخمین زده می شود )سند شماره 1(.
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- اسناد کارخانه برق مشهد: برق در این دوره کاالیی راهبردی بوده که به راحتی 
از کارخانه برق مشهد  در اختیار هر کسی قرار نمی گرفته است. اسناد به جای مانده 
بین سال های 1316- 1325 شامل اسناد اشتراک، قبوض پرداختی برق، لوازم یدکی، 
کارکنان و چگونگی توزیع برق در این دوره اطالعات با ارزشی را دارد. این اسناد حدود 

200 هزار برگ تخمین زده می شود )سند شماره 2(.
- اسناد کارخانه قند آبکوه: قند آبکوه یکی از قدیمی ترین کارخانجات موجود در 
کشور می باشد که اسناد اداری - مالی باقی مانده از آن در زمینه ی نحوه تولید، تهیه 
منابع اولیه، توزیع قند به علت اهمیت این کاال، سهمیه بندی  قند و نیروهای انسانی از 

ارزش برخوردار می باشد. این اسناد حدود 600 هزار برگ تخمین زده می شود.

اسناد اداری آستان قدس رضوی
تشکیالت اداری آستان قدس رضوی یکی از قدیمی ترین تشکیالت مدون اداری در 
ایران می باشد که سابقه پانصد ساله دارد. به علت ماهیت موقوفاتی و خصوصی بودن این 

تشکیالت، وقفه ای در آن بوجود نیامد. اسناد باقیمانده که به صورت ماهانه و روزانه می 
باشد مجموعه ی کاملی از کلیه ی وقایع و اتفاقات رخ داده در آستان قدس رضوی شامل 
هزینه ها، استخدامی ها، نیروهای خارجی، حقوق و... می باشد که می توان با بررسی آن، 
نمای کاملی از وضعیت زندگی مردم به دست آورد، خصوصاً با بررسی این اسناد در قبل 
و بعد از اشغال شهر مشهد توسط متفقین می توان آمار با ارزشی را در زمینه های تاریخ 

اجتماعی شهر استخراج نمود. )سند شماره 3(.
اسناد پزشکی: مجموعه ی کاملی از اسناد پزشکی باقیمانده از بیمارستان شاهرضا 
)امام رضا "ع"( و بیمارستان قدیم شهر مشهد می تواند نمای کاملی از وضعیت سالمتی 
و بهداشتی جامعه را ارائه دهد. اسنادی مانند حضور پزشکان خارجی، تهیه لوازم، هزینه های 
پزشکی، مریضی های واگیردار می تواند مورد استفاده محققین قرار گیرد )سند شماره 4(.
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اسناد خاندان علم
مجموعه اسناد خاندان علم در محدوده ی این سال ها، به لحاظ اهمیت سیاسی این 
خانواده و موقعیت آن ها از حیث کامل بودن و تنوع موضوعی در زمره کامل ترین اسناد 
منطقه ای در ایران به شمار می رود. موضوعاتی مانند مالیات، امنیت، اقتصاد، ارتباط با 
کنسولگری ها در زمره ی این اطالعات می باشد. این مجموعه 180 هزار برگی تاکنون 

کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است )سند شماره 5(.

مصاحبه های تاریخ شفاهی
این مصاحبه ها با طبقات مختلف اجتماعی مانند رانندگان، کاسبان و نیروهای نظامی 
انجام شده و در زمینه های وضعیت اقتصادی جامعه، چگونگی برخورد مردم با اشغالگران، 

تحوالت فرهنگی و فعالیت های سیاسی در شهر مشهد، اطالعات ذی قیمتی دارد.
شهریور  شفاهی  تاریخ  تحقیقاتی  طرح  انجام  با  رضوی  قدس  آستان  اسناد  مرکز 
1320، مجموعه منسجمی را با 50 ساعت مصاحبه در این زمینه فراهم کرده است. هر 
چند به علت بعد زمانی پیداکردن افراد و انجام مصاحبه در این زمینه، دشوار می باشد اما 
معدود مصاحبه های انجام شده هم بار اطالعاتی باارزشی دارد. این مهم تاکنون صرفاً در 
مشهد مورد توجه قرار گرفته و در دیگر جاها در خراسان مورد بررسی قرار نگرفته است.

این اسناد و ده ها موضوع دیگر با توجه به ویژگي هاي هر محل با درایت محقق محلي 
مي تواند مطرح گردد. گویا کردن اسناد محلی و برجسته سازي اطالعات محلی مرتبط با 
آن، مسأله اي است که باید مورد توجه ویژه محلي کاران در ایران قرار گیرد. انجام برخی 
از پایان نامه های دانشجویی در گروه تاریخ بیرجند، مشهد و زاهدان چنانچه محتوای آن 
بعد از اتمام به نحوی مورد استفاده قرار گیرد می تواند تحولی در این زمینه ایجاد نماید. 
مهمترین دالیلي که تاکنون در زمینه محلي نگاري و مستندسازي تاریخ جنگ جهاني 

دوم در ایران انجام نشده است  عبارتست از:
این مسأله تاکنون مورد توجه جدي در ایران قرار نگرفته است و از سال 1389 1. 

ش. مسأله گرفتن غرامت مطرح بوده و جمع آوری اسناد مرتبط به آن در دستور 
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کار قرار گرفته است. 
تاکنون تالش هاي مدوني درباره جمع آوري اسناد و مدارک تاریخي مرتبط با 2. 

این دوره صورت نگرفته و صرفاً اسناد رسمي مراکز اسناد در ایران جمع آوري 
شده است.

رویکرد پژوهشي به این دوره تاریخي با توجه به معاصر بودن آن کمتر مورد 3. 
توجه دانشگاه ها قرار گرفته و عماًل دانشگاه ها نقش فعالي در این زمینه ندارند.

از ابزارهاي نوین اطالع رساني براي تبیین این موضوع استفاده نشده است.4. 
دامنه 5.  و  است  نشده  تبیین  به درستي  تاریخي  دوره  این  پژوهشي  ظرفیت هاي 

موضوعات آن به طور جدی مورد بررسي قرار نگرفته است.
منبع شناسي صحیحي تاکنون درباره این حادثه انجام نشده است.6. 
آرشیوها صورت 7.  مانده در  باقی  اسناد محلی  ظرفیت سنجی صحیحی درباره ی 

نگرفته است.

چه باید کرد
با توجه به مسائل مطرح شده باید اذعان نمود که تاکنون در بعد رسمي، کارهاي 
قابل اعتنای کمي در زمینه ی تاریخ جنگ جهاني دوم در ایران به چاپ رسیده است، 
چه رسد به این که توقع انجام کارهاي محلي در این زمینه را داشته باشیم. به هر حال، 
این واقعه در دوره اي در ایران اتفاق افتاده و جزئی از تاریخ کشور ما محسوب مي شود 
توجه جدي دست اندرکاران  مورد  باید  که  است  زمره ی مسائلي  در  آن  به  پرداختن  و 
قرار گیرد خصوصاً در بعد اسناد محلي که بیشتر به صورت غیررسمي بوده و بر خالف 
اسناد رسمي توجهي به آن نشده و امکان از بین رفتن آن ها وجود دارد. به همین منظور 
پیشنهادات زیر به منظور مستندسازي صحیح تمامي جوانب جنگ جهاني دوم در ایران 

ارائه مي گردد.
انجام گرفته در  فعالیت ها و کنترل کارهاي  به منظور هدایت  تأسیس مرکزی   -1

ایران. 
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این دفتر مي تواند با هماهنگي بین مراکزي که در این زمینه در ایران مشغول به 
فعالیت بوده و یا درگیر خواهند شد زمینه ارتباط بین آن ها را فراهم نماید و شائبه ی 
مقطعي بودن و سیاسي بودن توجهات به آن را از بین ببرد. در ضمن با منسجم کردن 
ارائه آمار و مستندات صحیح براي استفاده  ایران، زمینه  اطالعات جمع آوري شده در 

مردم، محققان و مسؤوالن در کشور را فراهم آورد.
2- ایجاد وب گاه موضوعي ویژه جنگ جهاني دوم و منابع آن در ایران

با بررسي اینترنت در زمینه ی جنگ جهاني دوم در دنیا مشخص مي شود که صدها 
وب گاه در این زمینه مشغول به فعالیت هستند. وب گاه ها در چارچوب ملي، منطقه هاي 
و محلي به تناسب اطالعات خود، به امر اطالع رساني به مردم و محققان مشغول هستند. 
این وب گاه مي تواند با رقومي کردن اسناد موجود و اطالع رساني، زمینه ی انجام تحقیقات 

بیشتر را فراهم نماید.
3- توجه ویژه به اسناد محلي و جمع آوري آن

بسیاري از اطالعات مربوط به جنگ خصوصاً مرتبط با زندگي مردم عادي که مورد 
توجه ویژه محلي کاران مي باشد هیچ گاه مورد توجه مورخان حرفه اي قرار نگرفته و از 
آن اطالعي در دست نیست. جمع آوري اطالعات در این زمینه مي تواند کمک شایاني 
به انجام پژوهش هاي محلي بکند و در خصوص اسناد جنگ جهاني دوم با دو رویکرد 

عمده، این کار باید صورت گیرد.
- جمع آوري اسناد شفاهي: جمع آوري اطالعات شفاهي در زمینه وضعیت اقتصادي، 
گام  نمي گردد  منعکس  اسناد رسمي  در  معموالً  که  و...  بهداشتي  و  مذهبي  فرهنگي، 
مهمي در محلي نگاري جنگ جهاني دوم در ایران مي باشد. مهم ترین ابزار این کار تاریخ 
شفاهي مي باشد و به علت بعد زماني از آن دوره و از بین رفتن افرادي که مي توانند 
اطالعات با ارزشي در اختیار بگذارند انجام تاریخ شفاهي ضروري ترین کار در زمان حال 
مي باشد و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. البته این کار در تهران و مشهد به طور پراکنده 
انجام شده اما به صورت وسیع تر و کامل تر در مناطق درگیر در جنگ، باید انجام گردد.

اسنادي در هر  از اسناد رسمي حکومتي، معموالً  - اسناد محلي غیررسمي: خارج 
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منطقه وجود دارد که مي تواند اطالعات با ارزشي را از وضعیت اشغال ایران ارائه دهد، 
مانند مبایعه نامه ها، مصالحه نامه و اسناد کارخانجات اقتصادي محلي.

- اسناد محلي رسمي: یکي از اشتباهات در زمینه ی جمع آوري اسناد مرتبط با جنگ 
این موضوع مي باشد. در حالي که اسناد  با  جهاني دوم، جستجوي اسناد کاماًل مرتبط 
محلي زیادي وجود دارد که ظاهراً غیرمرتبط، اما اهمیت زیادي در تحلیل وضعیت این 
و  امالک، سرشماري های رسمي  و  اسناد  ثبت  احوال،  ثبت  مانند  اسنادي  دارند.  دوره 
غیررسمي، دادگستري و اسناد نظامي مي تواند هر کدام به محقق کمک زیادي در این 

زمینه بنماید.
4- فرهنگ عامه 

حضور یک قوم بیگانه ناخودآگاه باعث اختالط فرهنگي و تأثیرگذاري دوجانبه مي گردد 
که خصوصاً در زمینه هایي مانند فرهنگ و زبان تأثیر مستقیم دارد. به طور نمونه چنانچه 
کار مدوني درباره کلمات روسي در زبان فارسي در این دوره صورت گیرد میزان اثر آن 

بیشتر مشخص خواهد شد.
5- تربیت مورخان متخصص این دوره 

یکی از معضالت بزرگ در تاریخ معاصر، عدم تربیت متخصصان موضوعی می باشد 
به نحوی که نمی توان گفت که حتی یک متخصص جنگ جهانی دوم در ایران وجود 
دارد. سرمایه گذاری برای تربیت نیروهای متخصص می تواند اثرات مثبت بیشتر به همراه 

داشته باشد.
6- استفاده از روش های کمی در مطالعات تاریخی

یکی از مشکالت تاریخ نگاری در این دوره عدم استفاده از روش های کمی در مطالعات 
تاریخی می باشد. به آمار درآوردن تاریخ با استفاده از آماری مانند سرشماری ها، ثبت 
دولت های  اثرات حضود  می تواند  که  می باشد  آن ها  تحلیلی  مقایسه  و  اسناد  و  احوال 

بیگانه را خیلی ملموس تر به نمایش درآورد.
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چند پیشنهاد برای پژوهشگران تاریخ محلی خراسان 
کمتر  که  دارد  را  اطالعاتی خاص خود  ارزش های  پژوهشی  لحاظ  به  محلی  اسناد 
مورد توجه قرار می گیرد. از جمله محتوای آن شمایی از وضعیت سیاسی - اجتماعی 
یک محل را در یک دوره نشان می دهد. البته با توجه به این که در دانشگاه ها کمتر به 
مسأله اسناد و ارزش های اطالعاتی آن توجه می گردد و نحوه استفاده از آن آموزش داده 

نمی شود، دانشجویان نیز اقبال چندانی به موضوعات سندی نشان نمی دهند، در حالی 
که موضوعات کاربردی و جدیدی را در میان اسناد می توان پیدا نمود. در خراسان نیز 
کارهای سندی در سالیان گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است که به علت کمبود 
مراکز آرشیوی تا حدی قابل توجیه است، اما وجود مراکزی مانند مرکز اسناد آستان 
را  اسنادی  منابع  به  توجه  لزوم  آرشیوی،  سیاست های  در  نگاه  تغییر  و  رضوی  قدس 

مبرهن می سازد.
اسناد موجود در  و  تاریخ محلی خراسان  زمینه ی  انجام شده در  از خالل کارهای 

آرشیوها، نکات زیر می تواند مورد توجه قرار گیرد:
- توجه به تاریخ شفاهی به عنوان یکی از ابزارهای مهم پژوهشی در تاریخ معاصر

- استفاده بیشتر از روزنامه های آرشیوی و بررسی زمینه های شکل گیری و گسترش
- تأکید بیشتر بر استفاده از اسناد آرشیوی محلی مانند مصالحه نامه ها و وقف نامه ها

- توجه به اسناد خاندانی و خانواده ای قدیمی
- استفاده بیشتر از منابع آرشیوی مانند عکس و فیلم در پژوهش های تاریخی

- توجه به شخصیت محلی نگاری در هر منطقه 
- موضوع سازی در پژوهش ها و توجه به مسائل جزئی و کاربردی مانند کشاورزی 

- تببین موضوعات تاریخی و مسأله سازی برای آن ها مانند اصالحات ارضی و تأثیر 
آن به صورت موردی

- ارتباط بیشتر با مراکز اسناد و گذاشتن نشست های مشترک برای آشنایی بیشتر
- استفاده از اسناد مراکز خارجی مانند آرشیو ملی انگلستان

- توجه بیشتر به کارهای پایه مانند مرجع شناسی یا کتابشناسی تاریخی در پایان نامه ها
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عالوه بر موارد فوق نکته ی مهمی که غالباً در بررسی های تاریخ محلی و اسنادی از آن 
غفلت می شود، انتخاب یک چارچوب نظری متناسب با موضوع بررسی است. در صورت 
انجام کار در چنین چارچوبی، با رعایت ضوابطی که در روش تحقیق تاریخی در این زمینه 

آمده، پژوهش به لحاظ محتوایی از غنای بیشتری برخوردار می گردد.
پژوهشگر تاریخ، برای فهم واقعه، نیازمند به سخن واداشتن اسناِد رخداد است؛ این کار 
نیازمند نقشه و طرح واره ای پیشینی است. با کاربست برخی از نظریه ها و مدل ها می توان 
اسناد صامت را به سخن واداشت و به درک بهتری از رخدادهای تاریخی نائل شد )خلیلی، 

.)88 :1390
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سند 2( نمونه اسناد اداری آستان قدس در سال 1321

شماره سند:  45756 
عنوان:  اسناد اداره حسابداري آستان قدس در سه ماهه سوم سال 1321 

توصیفگر:  1321 ، اکثر صفحات/ اداره حسابداري آستان قدس رضوي، اکثر صفحات/ 
و  حقوق  صفحات/  اکثر  اجرت،  صفحات/  اکثر  ها،  قیمت  صفحات/  اکثر  ها،  هزینه 
دستمزدها )نقدي(، اکثر صفحات/ کارکنان، اکثر صفحات/ مشاغل، اکثر صفحات/ کارگر، 
اکثر  النظاره،  حق  صفحات/  اکثر  التولیه،  حق  صفحات/  اکثر  سوخت،  صفحات/  اکثر 
صفحات/ فرش، 1 / کاخ/ مالیات ها، برخي صفحات/ شهریه، 5،6 / منصور، علي، نیابت 
تولیت آستان قدس رضوي، 1267-1354 ، 3، 7، 1447 / مقرري، 3 ، 4، 8/ کمک هاي 
21/ شرکت   ،20  ، 19 مستمري،   /20  ،19  ، 16 زنان،   / 14 مساعده،   /195 ، 14 مالي، 
آباد  قنات رکن  برخي صفحات/  سهامي فالحتي خراسان، 20 ، 790، 818/ موقوفات، 
)مشهد(، 22 / مزرعه امیرآباد )مشهد(، 14 / بیگ زاده، هاشم، متولي موقوفه مهدي قلي 
بیگ، 23 ، 24/ نامه هاي اداري، برخي صفحات/ مزرعه سرده )نیشابور(، 29 / باجر راد، 
علي اکبر، رئیس دفتر دارالتولیه، 35 ، 40، 44/ بایگان دارالتولیه، 35 ، 40، 44/ ماشین 
چي  تلفن   /49  ،44  ،40  ، 35 دارالتولیه،  پیشخدمت   /44  ،40  ، 35 دارالتولیه،  نویس 
دارالتولیه، 35 ، 40، 44/ باغبان،   35، 40، 44/ سرایدار، 35 ، 40، 44/ شوفر، 35 ، 40، 
رضوي،  قدس  آستان  کارگزیني  اداره   /44  ،40  ، 35 دارالتولیه،  شهرباني  پاسبان   /44
 /57  ، 53 کارگزیني،  اداره  ثبات   /57  ، 53 کارگزیني،  اداره  کارگزین  صفحات/  برخي 
اداره   /68  ، 64 بازرسي،  اداره  رئیس  صالح،  طبیبي،   /57  ، 53 کارگزیني،  اداره  بایگان 
بازرسي آستان قدس رضوي، برخي صفحات/ بازرس اداره بازرسي، 64 ، 68، 72/ نویسنده 
اداره  بایگان  اداره حسابداري، 79 ، 85، 90/  بازرسي، 64 ، 68، 72/ کتاب نویس  اداره 
حسابداري، 79 ، 85، 90/ ماشین نویس اداره حسابداري، 79 ، 85، 90/ درشکه چي، 79 ، 
دایره  اداره حسابداري، 79 ، 85، 90/ مؤتمن، فضل اهلل، رئیس  نامه رسان   /278 ،85
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بودجه حسابداري، 79 ، 85، 90/ محمودي، جالل، رئیس دایره رسیدگي اداره حسابداري، 
ناظم   / 79 اداره حسابداري،  مأمور   /90  ،85  ، 79 اداره حسابداري،  85/ حسابدار   ، 79
اداره  صندوق  متصدي   /90  ، 79 حسابداري،  اداره  درآمد  تشخیص  رئیس  شهابي، 
حسابداري، 80 ، 1192/ سعید، حسین، رئیس اداره حسابداري، 82 ، 1193/ محمودي، 
کارپردازي  اداره  رئیس  مرتضي،  مشرف،   /1335  ، 85 حسابداري،  اداره  رئیس  جالل، 
اداره  حسابداري  رئیس  اکبر،  علي  شهریاري،   /108  ،103  ، 97 رضوي،  قدس  آستان 
کارپردازي، 97 ، 103، 108/ کارپرداز خرید اداره کارپردازي، 97 ، 103، 108/ انباردار 
اداره کارپردازي، 97 ، 103/ حسابدار اداره کارپردازي، 97 ، 103/ متصدي اموال اداره 
فاني، جعفر،  زواري، 113 ، 114، 116/  کارپردازي، 97 ، 103، 108/ آشپز مهمانخانه 
متصدي مهمانخانه زواري، 116 ، 122، 126/ شربت دار مهمانخانه زواري، 116 ، 122، 
126/ مأمور مهمانخانه زواري، 116 ، 122، 126/ ظرف شوي مهمانخانه زواري، 116 ، 
122، 126/ انتقال کارکنان، 120 ، 122/ احمدي، محمود، رئیس اداره مستغالت، 134 ، 
140/ حسابدار اداره مستغالت، 134 ، 140/ سرتحصیلدار اداره مستغالت، 134 ، 140/ 
نویسنده اداره مستغالت، 134 ، 140/ ثبات اداره مستغالت، 134 ، 140/ متصدي اجارات 
اداره مستغالت، 134 ، 140/ میراب اداره مستغالت، 134 ، 140، 148/ متصدي آب لوله 
اداره مستغالت، 134 ،  اداره مستغالت، 134 ، 140، 148/ مولوي، عبدالحمید، رئیس 
140، 148/ بازرس اداره امالک، 156 ، 162، 167/ مهندس اداره امالک، 156 ، 162، 
اداره خزانه، 172 ، 176،  اداره امالک، 156 ، 162/ شهیدي، نظام، رئیس  167/ مقني 
180/ تحصیلدار اداره خزانه، 172 ، 176/ دفتردار اداره خزانه، 172 ، 176/ بایگان اداره 
خزانه، 172 ، 176/ قالي باف اداره خزانه، 172 ، 176/ حسابدار اداره خزانه، 172 ، 176، 
180/ اوکتایي، عبدالعلي بن عبدالرضا، رئیس کتابخانه، 192 ، 451، 184/ والیي، مهدي، 
فهرست نویس کتابخانه، 184 ، 188، 192/ رضوي کتابداري، ابوطالب، کتابدار کتابخانه، 
184 ، 188/ رضوي جیفاني، هاشم، کتابدار کتابخانه، 184 ، 188/ بروسان، محمد رضا، 
واقفي،   /188  ، 184 کتابخانه،  موزع  کتابداري، حسین،   /188  ، 184 کتابخانه،  مذهب 
 ، 184 کتابخانه،  صحاف  اصغر،  علي  حافظیان،   /188  ، 184 کتابخانه،  نویسنده  جواد، 
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188/ حافظیان، میرزا آقا، صحاف کتابخانه، 184 ، 188/ حافظیان، اکبر، صحاف کتابخانه، 
 /197  ، 199 مصحح،   /188  ، 184 کتابخانه،  عبدالرحیم،صحاف  نجفیان،   /188  ، 184
پاسبان دولت شاهي، محمدهاشم، رئیس اداره تشریفات، 201 ، 218، 238/ نجفي، علي، 
معاون اداره تشریفات، 201 ، 218/ دبیرمنش، موسي، رئیس دفتر اداره تشریفات، 201 ، 
218/ بایگان اداره تشریفات، 201 ، 218/ کلیددار اداره تشریفات، 201 ، 218/ آبدار اداره 
اداره  حرم  بام  فراش   /218  ، 201 تشریفات،  اداره  ساز  ساعت   /218  ، 201 تشریفات، 
اداره  نقاش   /218  ، 201 تشریفات،  اداره  مالي  امور  متصدي   /218  ، 201 تشریفات، 
تشریفات، 201 ، 218/ معمار اداره تشریفات، 201 ، 218/ متصدي امانات اداره تشریفات، 
تشریفات، 222 ، 223،  اداره  پاسبان  تشریفات، 219 ، 221/  اداره  پاسدار   /219 ، 202
238/ قرآن خوان اداره تشریفات، 228، 229، 240/ ضیاءالحق، باقر، خطیب دارالضیافه، 
باشي شکوهي،  دارالضیافه، 229 ، 250/ مؤذن، 229 ، 250، 368/  فراش   /250 ، 229
محمد علي، نقاره چي باشي، 229 ، 250/ نقاره چي، 229 ، 250، 368/ بخش کارپردازي 
رضا، 261 ، 265، 324/  امام  بیمارستان  پاسبان شهرباني  رضا، 259 /  امام  بیمارستان 
پزشک  فراتشیک،  باروخ،  امام رضا، 269 ، 310، 343/  بیمارستان  هامر، مدیر  شالک، 
جراح بیمارستان امام رضا، 269 ، 310/ اشتاین، کاتن، کارشناس پرتوشناسي بیمارستان 
امام رضا، 269 ، 310،343/ سامي راد، معاون بیمارستان امام رضا، 273 ، 347/ پرستار 
بیمارستان  ابوالفضل، رئیس کارپردازي  امام رضا، برخي صفحات/ کارآموز،  بیمارستان 
امام رضا، 277 ، 302/ متصدي تدارکات بیمارستان امام رضا، 277 ، 302/ انباردار اثاثیه 
 /302  ، 277 رضا،  امام  بیمارستان  مصالح  انباردار   /302  ، 277 رضا،  امام  بیمارستان 
کارپرداز خرید بیمارستان امام رضا، 277 ، 302/ بایگان بیمارستان امام رضا، 277 ، 302/ 
ثبات بیمارستان امام رضا، 280 ، 286/ ماشین نویس بیمارستان امام رضا، 280 ، 361، 
303/ تلفن چي بیمارستان امام رضا، 280 ، 303/ حلبي ساز بیمارستان امام رضا، 280 ، 
303، 555/ رفتگر بیمارستان امام رضا، 280 ، 300، 304/ آشپز بیمارستان امام رضا، 
280 / داروساز بیمارستان امام رضا، 281 ، 286/ اتوکش بیمارستان امام رضا، 283 ، 286، 
314/ خیاطه بیمارستان امام رضا، 283 / تلمبه زن بیمارستان امام رضا، 295 ، 301/ 
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رخت شوي بیمارستان امام رضا، 286 ، 314/ مأمور اصطبل آزماییشگاه بیمارستان امام 
رضا، 301 / حسابدار بیمارستان امام رضا، 358 / غالمي طهراني، علي اکبر، باغبان باشي، 
انعام، 419 /  ها، 410 ، 416، 417/  371 / کارت شناسایي، 382 ، 384، 385/ عریضه 
زیارتي، اسداهلل، زیارت نامه خوان باشي، 420 / مساعده، 428 ، 429/ حق اشتراک، 437 ، 
438، 439/ روزنامه ها، 437 ، 438، 441/ داروخانه بیمارستان امام رضا، 442 / مجله ها، 
لوازم  444 / سنگ هاي معدني، 449 / معدن چشمه گل )مشهد(، 449 ، 702، 703/ 
التحریر، 459 ، 460، 461/ کتابخانه ها، 464 / کتاب ها، اکثر صفحات/ پارچه، 538،711 / 
رفوگر، 542 ، 566/ فرش، 545 ، 711، 871/ بلور فروش، 547 ، 1467/ نجار، 563 / قفل 
بزاز، 576 ، 1307/  زرگر، 575 /  ساز، 567 ، 569، 1575/ سراج، 570 ، 571، 1265/ 
قبض تلفن، 595 / خرازي، 597 ، 621، 1457/ غربال چي، 609 / الک ساز، 612 / مسگر، 
615 ، 619، 1127/ رنگ فروش، 631 / مشروب فروش، 635 / زرگر باشي، 641 ، 645/ 
گزارش ها، 651 ، 1151/ سفال فروش، 651 ، 1181/ حرم امام رضا )ع(، 658 ، 659، 
مالدار، 680 ، 681، 682/  فروش، 675 /  کنتراتچي، 668 / سفیدگر، 669 / جارو   /660
اسدي(،  )خیابان  کوهسنگي  خیابان  درختان، 690 ، 691، 694/  قطاعي، 690 ، 691/ 
 ،708  ، 705 بارنامه،   / 695 چادردوز،   / 694 مستأجران،   / 694 اجاره،   / 690،691،693
710/ عوارض قپان، 706 ، 732، 733/ مالیات ها، برخي صفحات/ مالیات صدي سه، 
732 ، 733/ هیزم شکن، 739 ، 740، 848/ گاریچي، 743 ، 810/ شرکت سهامي فالحتي 
بذرفروش، 794 ، 1475،  )مشهد(، 793 ، 797/  باروت کوبي  باغ  خراسان، 790،818 / 
میرزا جعفر، 843 / حداد،  باربر، 841 / مدرسه  اي، 871 ، 1484/  اشیاي موزه   /1498
ها،  برخي صفحات/ صورت جلسه  کرایه حمل،  برخي صفحات/  855 ، 1486/ حمال، 
857 / نداف، 859 ، 1516، 1363/ مزرعه احمدآباد )مشهد(، 884 / قبض پست، برخي 
صفحات/ تلگراف، برخي صفحات/ فریمان، 1332 / تلفن چي، 1173 ، 1201/ مأموریت، 
1175 ، 1182، 1185/ اعتضادپور، رئیس صندوق آستان قدس رضوي، 1193 / صابون 
فروش، 1216 / عطار، 1216 ، 1457، 1756/ اصطبل دارالتولیه، 1216 ، 1224/ چارپایان، 
1216 ، 1234/ نعل بند، 1234 ، 1235، 1236/ روشنایي، برخي صفحات/ حق الزحمه، 
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اداره امالک واگذاري فریمان، 1338 ،  1284 / امالک، برخي صفحات/ شیباني، رئیس 
شاهپور،  دارالتربیه   /1392  ، 1391 خیاط،   /1400  ،1391  ، 1390 پوشاک،   /1339
گر،  ریخته  کفاش، 1421 ، 1422/  دوز، 1414 ، 1415، 1416/  کاله   /1401 ، 1400
 /1557  ،1623  ، 1455 غذایي،  مواد  تأمین   /1454  ،1450  ، 1447 پذیرایي،   / 1426
عمادقندهاري، خطیب باشي، 1456 / سخنراني، 1456 / اعیاد مذهبي، 1456 ، 1466، 
آزادي(،  )صحن  جدید  صحن   /1694  ، 1457 سقا،   / 1457 فروش،  شیریني   /1458
1463 / پاداش، 1466 / آهن فروش، 1471 / ابزارچي، 1684 / کارخانه سنگ بري، 1497 / 
مقني، 1498 ، 1543/ عکاس، 1500 ، 1649، 1502/ سوهان چي، 1536 ، 1503/ باغ 
)مشهد(، 1505 ، 1506/ وسایل گرمایشي، 1510 ، 1521، 1519/ خانه هاي  رضوان 
شخصي، 1544 / نوانخانه، 1551 / کمک هاي مالي، 1551 ، 1552، 1553/ جذامي خانه، 
1558 ، 1572، 1561/ آشپزخانه جذامي خانه، 1558 ، 1611/ باغ احمد آباد )مشهد(، 
1559 ، 1630/ قصاب، 1565 ، 1573، 1724/ حسیني، میرزا هادي، متصدي جذامي 
خانه، 1583 ، 1686، 1606/ حمامي جذامي خانه، 1582 ، 1650/ آشپز جذامي خانه، 
1582 ، 1650/ خادم جذامي خانه، 1582 ، 1650/ انباردار جذامي خانه، 1582 ، 1651/ 
مشهد،  شهرداري  متوفیات  اداره  صفحات/  برخي  جذامیان،   /1651  ، 1585 شهریه، 
میر،  و  مرگ   /1643  ، 1642 تدفین،   /1687  ، 1613 بقال،   /1644  ،1645  ، 1608
1642،1643 / عالف، 1648 / سبزي فروش،   1688، 1690،1716/ آب کش، 1694 / 
خرج بیار مهمانخانه زواري، 1695 ، 1696،1731/ مهمان خانه زواري، 1695 ، 1696، 
1731/ آشپزخانه مهمان خانه زواري، 1708 ، 1713، 1722/ افطار، 1700 ، 1701/ ماه 

رمضان، 1701 / نذورات،  1705، 1757،1706/ زغال فروش،
 

سندشماره 4: نمونه اسنادپزشکی
سند:  45738 

عنوان:  اسناد اداره حسابداري آستان قدس در سه ماهه اول، سال 1321. 
توصیفگر:  1321 / بیمارستان شهر، برخي صفحات/ ساالري، احمد، رئیس بیمارستان 
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شهر،  بیمارستان  سرپرستار   /194  ، 2 شهر،  بیمارستان  مقیم  پزشک   /194  ، 2 شهر، 
بیمارستان شهر، 5 ، 197/ سرپرست  آبدار  بیمارستان شهر، 2 ، 194/  2،194 / پرستار 
اتوکش بیمارستان شهر، 5 ، 197/ وصال  رخت شوي خانه بیمارستان شهر، 5 ، 197/ 
و روب  مأمور رفت  بیمارستان شهر، 5 ، 197/  بیمارستان شهر، 5 ، 197/ رخت شوي 
بیمارستان شهر، 5 ، 197/ رفتگر بیمارستان شهر، 5 ، 197/ باغبان بیمارستان شهر، 6 ، 
198/ پاسبان بیمارستان شهر، 6 ، 198/ وسایل و تجهیزات جراحي، 10 / قبض وصول، 
صفحات/  برخي  ها،  نامه  صفحات/  برخي  شهر،  بیمارستان  داروخانه  صفحات/  برخي 
تأمین موادغذایي،  بیمارستان شهر، 21 / مصالح ساختماني، برخي صفحات/  آبدارخانه 
برخي صفحات/ قصاب، 30 / اجاره، 34 ، 82/ شیر فروش، 38 / فخار، 42 / رخت شوي خانه 
بیمارستان شهر، 46 / تعمیر، برخي صفحات/ بخش مسري بیمارستان شهر، 53 / سوخت، 
58 / بنا، برخي صفحات/ نجار، 61 ، 62/ اجاره بها، 81 / بخش جراحي بیمارستان شهر، 
85 / سرویس هاي بهداشتي، برخي صفحات/ ظروف مسي، 91 / بخش طبي بیمارستان 
شهر، 91 ، 179/ مسگر، 102 ، 112/ رنگ فروش، 127 ، 136، 164/ لوازم التحریر، 187 / 
حق الزحمه، 192 / کارآموز، ابوالفضل، رئیس کارپردازي بیمارستان شهر، 194 / حسابدار 
بخش کارپردازي بیمارستان شهر، 196 / انباردار بخش کارپردازي بیمارستان شهر، 196 / 
ثبات بیمارستان شهر، 196 / بایگان بیمارستان شهر، 196 / نامه رسان بیمارستان شهر، 

196 / متصدي اطالعات بیمارستان شهر
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سند شماره5: نمونه اسناد خاندان علم در سال 1321 ش.
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نمونه عنوان اسناد متفرقه دراین دوره
31439: مکاتبات کنسولگري روس و انگلیس در خصوص امور اتباع، بانک شاهنشاهي 
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و استقراضي تولیت آستان قدس. 1321 ش.
57869: نمونه کوپن قند و شکر مربوط به فروردین. 1321  

در  آفت  بروز  و  بیرجند  در  تیفوس  بیماري  از  جلوگیري  انجمن  تشکیل   :71538
نهبندان.- 1322-1321 ش. 

72682: یک نمونه از کوپن هاي توزیع ارزاق عمومي صادره خزانه داري کل.- 1321 
75280: مکاتباتي پیرامون توزیع کوپن قند و دیگر خواروبار مورد نیاز در بین اهالي 

سیستان و قائنات، تامین نان مصرفي. 1322-1321 ش.
74297: وضع قانون منع احتکار و طرز اجراي آن و اعالم میزان محصول و موجودي 

اجناس توسط بازرگانان و کارخانجات به اداره نظارت اجراي قانون مذکور. 1321 ش.
74298: دستور به بازرس کمیسیون خواربار به جهت کنترل در توزیع به اندازه نان 
مصرفي بین مردم، مسافرین و رانندگان به انضمام خروج غیر قانوني مقدار زیادي نان 

توسط رانندگان از بیرجند به زاهدان جهت فروش. 1321 ش.
از  با دوایر آستان قدس در موضوعاتي  نامه هایي مرتبط  79460: مجموعه بخش 
قبیل امور پرسنلي، نحوه ارسال پرونده ها به بایگاني ها، اجاره امالک، اخطار به کارکنان 
معتاد، طریقه گزارش نویسي، تدریس زبان انگلیسي براي پرسنل، آئین نامه بیمارستان 

شاهرضا. 1335-1321 ش.
دارالتربیه  به  دارالتربیه  سابق جنب  پرورشگاه  ساختمان  موقتي  واگذاري   :94405
شاهپور، مفقود شدن برخي از وسایل پرورشگاه شدر هنگام جابجایي، تحویل بخشي از 
اقالم به سرپرست کودکان مهاجر لهستاني و تحویل و تحول اثاثیه ها. 1321-1320 ش.

94416: تامین اعتبار الزم جهت خرید دستکش الستیکي براي قسمت جراحي و 
تهیه آن توسط بیمارستان آمریکایي مشهد از تهران. 1323-1321 ش.

جدید  کارمندان  و  موقت  کارگران  دستمزد  و  بردرآمد  مالیات  صورت   :94545
االستخدام آستان قدس. 1323-1322 ش.

1116999: آمارگیري شرکت فالحتي خراسان از قریه مردان آباد دهستان باخزر در 
مورد امور قنایي، زراعي، پزشکي، جمعیتي و عواید آن. 1322 ش.


