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 یادداشت
 زهرا شیرخانیان

 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهراء )س(

zahrashirkhanian@yahoo.com 

روم تمام جزییات زندگی او در ذهن آرشیویم بهه یه   به دیدن مادربزرگ که می
 نظیر است: شود. سندی که در نوع خود بی سند تبدیل می

ای که تقریبًا در تمام واژه های گرم کالمش نفوذ دارد و جزئی از  اش: لهجهلهجه
ادبیات محلی شهر ماست. ادبیاتی که در هیچ جای دیگر جهان وجود نخهواههد 

 داشت.
خاطراتش: خاطراتی که در بیان هر ی  از آنها حهجهم زیهادی از اطهال هات 
فرهنگی، قومی، اجتما ی و اقتصادی نهفته است. به شرط آن که شنونهده یه  
گوش آرشیوی داشته باشد)و باید ا تراف کنم که قبل از ورود به ایهن رشهتهه از 

تواند به ی  تاریخ شفاههی  ام(. خاطراتی که می داشتن چنین گوشی محروم بوده
 بومی تبدیل شود.

بند است. رفتار و ا تقاداتی کهه  و حتی رفتارش، رفتار و ا تقاداتی که به آنها پای
در نسل من و احتمااًل نسل های بعد از من آنچنان کم رنگ و شاید نزدیه  بهه 

 آید. محو شدن است که تاریخی بنظر می
مادربزرگ من احتمااًل جزء کوچکی از تمام آن مسائلی خواهد بود که نیاز به آرشیو 

های شهههرمهان، مهحهل  شدن دارند. مسائلی که هر کدام از ما احتمااًل در خیابان
مهان و  های ملی و مذههبهی کارمان، روستاها و ایالت  شایرمان، ا یاد و  زاداری

ایم و گاهی نگران نابودی و فراموشی  مان به وفور مشاهده کرده حتی منازل شخصی
 ایم. مسائلی که در بطن زندگی ما هستند.  ها شده آن

آموختگان ی  رشته ی دانشگاهی از مهوجهودیهت و  معمواًل کارشناسان و دانش
کنند. این افراد  های دانشگاهی دفاع می سودمندی آن رشته در میان تعداد زیاد رشته

گاهی با قرار گرفتن دائمی در فضای رشته ی خود آن را از مهمترین نیازهای جامعه 
گاهی دیگران از این مسأله با ث تعجب آن می  هاست. بینند و حتی  دم آ

ای که تنها حدود دو سال است جایی در میهان مطالعات آرشیوی نیز به  نوان رشته
های دانشگاهی ایران پیدا کرده است به تدریج اهمهیهت خهود را در بهیهن  رشته

دانشجویان و شاید افرادی که به نو ی با مسائل آرشیوی درگیر هستند نشان خواهد 
 داد. 

اهمیتی که به اندازه حفظ تاریخ، فرهنگ و تمدن ماست. اهمیتهی کهه بهه انهدازه 
هویت ما و حفظ هویت ماست. اهمیتی که اگر کوچ  انگاشهتهه شهود بهخهش 

  ظیمی از هویت ما نیز کوچ  انگاریده شده است.
شاید به دلیل همین پیوند  میق این رشته ی دانشگاهی با این هویهت اسهت کهه 

مندانه و متعصبانه از این رشته و موجهودیهت آن دفهاع  دانشجویان این رشته  القه
 کنند. به دلیل  القه و تعصبی که به هویت خود دارند... می

 معرفی کتاب
 نگار زارع

 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهراء )س(

negarzare90@gmail.com 

 شنیداری -آرشیوداری دیداری نوان کتاب: 

 پور نورالله مرادی و وحید طهرانیمؤلفان کتاب: 

 ۷۸۳۱تهران، نشر کتابدار، مشخصات نشر: 

 –در چند دهه اخیر آرشیوداری به ویژه در حوزه آرشیوهای دیهداری »
شنیداری در ایران از رشد چشمگیری و فزاینده ای بهرخهوردار بهوده 
است. در این کتاب سعی شده است که به طور جامع به همه مسهائهل 

 «شنیداری پرداخته شود. –آرشیوداری دیداری 

 هدف از انتشار کتاب:
منتشر شد وبا اینکه  ۷۸۱۸در سال شنیداری  –مدیریت آرشیوهای دیداری کتاب 

ها و دانشجویان رشته کتابداری روبرو شد ولی به دلیل  با استقبال آرشیویست
شنیداری، به میدان آمدن محمل -آوری منابع دیداری های روز افزون فن پیشرفت

های جدید و به سایه رفتن بعضی از محمل های موجود، محتوای این کتاب 
خیلی زود ناقص و کهنه شد و نیاز به ویرایش جدی داشت. به همین سبب کتاب 

در واقع این کتاب انتشار یافت. شنیداری   –آرشیوداری دیداری حاضر با  نوان 
 در پی ویرایش کتاب قبلی تالیف شده است.

 معرفی مؤلفان کتاب:
در تهران چشم به جهان گشود.  ۷۸۳۷نورالله مرادی، نویسنده این کتاب در سال 

وی مدرک کارشناسی ارشد کتابداری خود را از دانشگاه تهران دریافت کرده و 
همچنین کاندیدای دکتری از دانشگاه پتسبورگ آمریکا بوده است. وی دوره 

ها مدیریت  سازی را در دانشگاه دالهوزی گذرانده است. سال تخصصی نمایه
شنیداری کشور یعنی آرشیوهای سازمان صدا و -بزرگترین مجمو ه منابع دیداری

گیری  برای بهره »طرح جدید آرشیوها«سیما را بر هده داشته و بنیانگذار و مجری 
شنیداری در این سازمان بوده است. از -های  لمی آرشیوداری دیداری از روش

توان به  ایشان تا کنون آثار بسیاری منتشر شده که از جمله آن در حوزه آرشیو، می
 شنیداری و کتاب حاضر اشاره کرد.-مدیریت آرشیوهای دیداری

پور، نویسنده همکار این کتاب کارشناس ارشد کتابداری و  وحید طهرانی
ای  شنیداری و دارای آثار ترجمه-رسانی، پژوهشگر حوزه آرشیوداری دیداری اطالع

 و تألیفی در این زمینه است.

 محورهای اصلی کتاب:
 شنیداری-انواع آرشیوهای دیداری 
 ها بندی محمل تقسیم 
 خدمات فنی آرشیوها 
 شنیداری-انتخاب و تهیه منابع دیداری 
 بندی منابع دیداری نویسی و رده فهرست

 شنیداری -
  حفظ و نگهداری منابع آرشیوی 
 و سایر مسائل مربوط به آرشیوها 
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 ها: آشنایی با چهره

 ایرج افشار
 گردآورنده: فاطمه احمدی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهراء )س(

fatemehahmadi67@gmail.com 

میزان نفس کشیدن او را در جهان نسخه شناسی و کتاب شناسههی مهی تهوان بها 
تازه ههها و پهاره ههای «اش با  نوان مراجعه به مجمو ه یادداشههتهای چاپ شده

و ی  حسههاب آماری سرانگشتی به دسههت آورد. شاید حهدود »ایران شناسههی
ی کتاب شناسی و نسخه شناسی باشههد، و الباقی ربعی از این یادداشتها در حوزه

در موضو ات متعدد دیگری مانند مطبو ات، سندشناسههی، تاریههخ  صرههها و 
رجههال ادوار مختلههف ایران  لی الخصوص قاجار و پس از آن، و تحقیقات تازه 

ایران شناسی جهان؛ که او با ارتباطاتی که با بزرگان این شاخه از پژوهش در همه
 ی  الم داشههت بسیار برجسته و شاید بی اغراق، برجسته ترین بود.

 ی خطی و کتاب که بناست از آن سخن رود:اما جایگاه او در جهان نسخه
ایههرج افشههار ی  تنه هم کتاب باز بود و هم ناجی نسههخه های خطههی.  هالوه 

بر این او ی  کتابههدار بود و خود را 
بارها کتابدار خوانههد. همهچهنهیهن 
مدیری بود در ادوار پیشهههیهن کهه 
تاکنون جز یکی دو نفر که با او قابل 
قیاسههند کسی به گردش هم نرسیده 
و نخواهههد رسههید. هر روزش بههه 
از دیروزش بود و از سههپری شهدن 

برد. ایهن را  مر به بطالت رنج می
اش کهه از دفترهای یادداشت روزانه

برخی مجلداتش در دفتر موقوفات دکتر محمود افشار )پدر دانشمنهدش( گهویها 
خهیهال هایی که برخی ناشران بهیموجود است می توان دریافت، و نیز از توبیخ

نمود. ارتباطاتش کرد. در ی  آن، کارهای متعددی را سرپرستی میآثارش را می
شناسی در سراسر جهان فوق تصور بود. پس از  المه قزوینی کهه با بزرگان ایران

ا تباری در میان ایران شناسههان داشت و نیز پس از سههید حسهن تهقهی زاده و 
مجتبی مینوی که جهان به دانششههان ایمان داشت، او بزرگترین ایران شناس  صر 

ایران را به نام او می شناسد. براساس نامه های او »شناسیدنیای ایران«ماست که 
که خودش بسته بندی شده چند سههال قبل به مرکهز  -شناسههان خارجی به ایران

دانیههم که با حدود چهارصد نهفهر از  می -دائرةالمعارف بزرگ سپرد )وقف کرد( 
این محققان مرتبط بود و حتما چند هزار نامه از این مراودات  لمی باقی اسههت. 

این یکی از آن وجوهی اسههت که او را ایرج افشههار کههههرد؛ رههبهری ایهران
شناسههی در جهان از حدود دو الی سه دهه پیش تاکنون که همه از این مهم غافل 

 بوده اند. 
جایگاه ایرج افشار در دنیای کتاب شناسی و نسخه شناسی: نسخه شناسههههی و 

ها با پدر کتاب شناسی از نخستین تخصصهای او بود. در کودکههی که تابسههتان
و خانواده بههه یزد می رفته، چند نسههخۀ خطی برگ برگ شههده در یزد به دسهت 
می آورد، آنها را تمیز می کند و صحافی، و سههپس در صدد شناسایی آن کهتهاب 
های گمنام برمی آید. یکی از این نسخه ها همان است که بعدههههها او بها نهام 

ی کتاب از آن نسههخه یاد کهرد. تصحیحش کرد و در مقدمه»تاریخ جدید یزد«
ی مجلس از طریق او به این نسخه را در ایام کتابداری،  باس زریاب در کتابخانه

 آن کتابخانه اهدا کرده است. 
در دانشههگاه تهران رشههتۀ حقوق خواند اما کیسههت کهه نهدانهد کهتهابهخهانهۀ 
دانشههکدۀ حقوق را )کههه در خاورمیانه از نظر غنای کتاب هههای حقهوقهی بهی 
نظیر بود و چند سههال قبههل در آتش غفلت سههوخت( او و محمدتهقهی دانهش 
پههژوه تجهیز می کردند. اشارات متعددی در این باره در نامه های محهمهدتهقهی 

چهاپ »حدیث  شههق«دانش پژوه به او که به همت نادر مطلبی کاشههانی به نام 
های خطی فوق العاده مهوفهق  شههد، موجود اسههت. او در  رصۀ مدیریت کتاب

اش ا تبار و شهرتی جهههانهی  بود. کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران که بخش خطی
اش بود ولی از سههی و اند سههال قبل کهم  دارد به همت او ساخته شد. همه کاره

کم از آنجا دور و دورتهر شهههههد. 
پیشینۀ تأسههیس این کتابخانه ایهن 
است که مرحوم سید محمد مشکوة 
استاد دانشکده حقوق هزار و چهنهد 
جلههد کتاب به این کتابخانه اههدا 
کههرد که در زیرزمهیهن یهکهی از 

ها و در وضعی نامنهاسهب  دانشکده
داری می شد. ایرج افشهار کهه  نگه

دورۀ کتابداری تخصصهههی را در 
ای نههگاه می  امریکا گذرانده بود و دیگر بههه قضیه به صههورت تخصصی و حرفه

تهریهن نهقهطهۀ  کرد طرح سههاخت کتابخانۀ مرکزی دانشههگاه تهران را در مرکزی
ای  دانشههگاه تقدیم رئیس وقت دانشگاه کرد و مدتی بعد با نظارت او کتابهخهانهه

ای با ساختی با برنامه ایجاد شد. گزارش  ملیات ساخت این بنهای  هشههت طبقه
ی کهتهابهداری های ایران است در مجهلهه  ظیم و مفید را که هنوز هم از بهترین

گیری کهرد. ایهن توان پی ی چهل، به شکل مصور میهای مربوط به نیمه شماره
ای خهالهی و  تازه اولین مرحله بود. پههس از آن او و دانش پژوه به تجهیز کتابخانه

نگاری و اختصاص بودجهه کهتهاب آماده پرداختند و از سراسههر جهان بهها نامه
ههای خریدنههد، مجالت را مشترک شدند و در بازارهای مخفی فهروش نسهخهه

ی خطهی که از قبل هزار و چند جلد نسخه  –ی مرکزی خطی، برای این کتابخانه



۳۹فصلنامه ی آرشیو، شماره ی سوم، پاییز                                                                                                                                                                            3   

 

 ی خطی کردند. شروع به خرید نسخه -اهدایی مشکوة را داشت
دادن گهروههی از یهل کتابخانۀ وقفی حاج حسههین مل  به آستان مقدس  لی بن موسی الرضا )ع( را پس از احمد سهههیلی خوانسههاری سر و سههامان داد و با تشههکه

متمول که در  صهر خهود بهه در فهرستنگاران، اقدام به شناسههاندن آن به جامعۀ  لمی کشههور کههرد. کتابخانه ای فوق العاده نفیس و مهم که با ثروت تاجری متمول )آنق
نهده بهود، اسهاداد!( شکل گرفته و در  صههر حیات او وقف بارگاه امام هشههتم)ع( شههده بود. بد نیست بگوییم اگر آن کتابخانه را او در آن روزگار نشنهدولت وقت وام می

 شاید مدیران کتابخانه در سال های بعد هیچ گاه درب آن را به روی محققان نمی گشودند.
کار سالیهان بهود، بها نگاری در کتابخانههۀ مجلس بود که چندین جلد فهرسههت را که  او سههال ها  ضههو شههورای قیمت گذاری و سر و سامان دادن به اوضاع فهرسههت

کشههور را می شههناخهت و  ستۀتشکیل دادن کارگروهی کاربلد، به سههر ت به سههامان رسههاند. کارهایی که او مدیریت می کرد زودبههازده بود و البته دقیق. محققان برج
ههایهی خهطهی از  کرد. مثهاًل کهتهاب ی دانشگاه خریداری مینهاد. در سالهای پیری دستگیرشههان بود و اغلب کتابهای نفیسشان را برای کتابخانهمیراثشههان را ارج می

 ههان رسانید. تر کردن آن کتابخانه مددی مالی نیز به ایش راد و سعید نفیسی را به قیمت منصفانه برای آن کتابخانه خریداری کرد و  الوه بر غنی باستانی
را چند جا منتشر نمود تها آن او به واقههع در حههوزۀ کتاب، کتاب شناسههی و نسخه شناسههی بی مانند بود. کتابخانۀ شخصی اش را خود چند سال قبل وقف کرد و وقفنامۀ 

 رد.ک اش یکه و تنها و بدون ردیف بودجه، فرهنگ ایران را مدیریت می ها در خانه حرف و حدیثی در این باره بعدها نباشههد. مدیری بود که سههال
ی مزبور از دانش بزرگترین ایرانشناس جهههان بهرخهوردار ی ملی اتریش خواستند برای فهرستنگاری کتابهای فارسی کتابخانهدر ابتدای دهۀ هفتاد که مسئوالن کتابخانه

بخش و سههاده بود پذیرفت. ی  مهاه آمیز، لذتشههوند از او خواهش کردند این کار را بکند، او که در آن سالها حدودا هفتاد ساله بود کاری صعب را که البته برایش تفنن
هایش را به ایران آورد، تکمیلشان کرد و ی  سفر کوتاه دیگر برای تکمیل یادداشههت ها به اتریش رفت ی اتریش ماند و سههپس ا الم کرد کار تمام است. فیشدر کتابخانه

او )سایر کارهایش از این نقطه نظر، مسقل نیست و کارهایی است که با دیگران به طور مشهتهرک »مستقل«و کار را برای صفحه آرائی به ناشر سپرد. این همان تنها فهرست 
تواند مهعهیهاری های خطی ی  کتابخانه است که امروزه موجود است و میانجام شده است و اگر کار مستقل دیگری هم دارد در حد مقاله است نه کتاب( که برای نسخه

ی کتابداری و کار در حوزهین برای فهرستنگاران مبتدی برای الگوبرداری قرار گیرد. و همان است که مدتی بعد در مراسم کتاب سال جمهوری اسالمی ایران، به  نوان برتر
 ی تالش بیش از پنجاه ساله اش در امر کتاب شناسی را نشان داد.کتابشناسی در میان سایر آثار آن سالیان شناخته و ا الم شد. او در آن کار تجربه

گههروه کار کهنهنهد تها وه کارهایش در ایران شناسی به حدی گسترده بود که اگر فرزندان کشور می خواهند پا جای پای او بگذارند و خلف صدقش باشند الجههرم باید گر
حتمًا با این قبیل کارههاسهت حش بتواننههد کارهایی را که او ی  تنههه انجام می داد پیش ببرنههد و نگذارند زمین بماند. این همان چیزی اسههت که او می خواسههت؛ و رو

 که در جهان باقی شاد خواهد شد.
 .۸۴-۸۳، صص ۰۹، فروردین و اردیبهشت ۴۴گزارش میراث، دوره دوم، سال پنجم، شماره .»ایرج افشار و نسخه خطی«بشری، جواد. منبع: 

 ای در حوزه ی آرشیو معرفی پایان نامه
 فاطمه محبی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهراء )س(

fatemeh.mohebbi01@gmail.com 

 دانشگاه الزهراء )س(

 دانشکده  لوم تربیتی و روانشناسی

 شناسی نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته  لم اطال ات و دانش پایان

 دوره قاجاردر  نوان: کنترل مستند اسامی مشاهیر )امرای لشکری و کشوری( اسناد معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران 

 آبادی استاد راهنما: سعید رضایی شریف

 کامران مشاور: معصومه کربالآقایی

 کچویی دانشجو: فرزانه خانی

 ۷۸۰۳بهمن 
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 چکیده
در واقع کنترل مستند اسامی مشاهیر در حوزه آرشیو تاریخی جدا از کتابداری نداشته و .کنترل مستند اسامی مشاهیر بحث آشنایی برای کتابداران و آرشیویست هاست

این پژوهش با هدف بازنمون و مشخص کردن وضعیت فعلی کنترل مستند اسامی مشاهیر در .بحثی منشعب از آن است که از کتابداری وارد مطالعات آرشیو شده است
پژوهش های آینده  هایحوزه اسناد و مشخص شدن ادامه مسیر برای پژوهش های مشابه با نیم نگاهی به تجربه سایر کشورها با استفاده از روش دلفی که یکی از روش 

 پژوهی است؛ اجرا شده است.
امی رجال و مشاهیر اس در این پایان نامه محقق چنین نتیجه گرفته است که صاحب نظران حوزهمستندسازی آرشیو خواهان اصالح و دقت و بازنگری در شیوه نامه مستند

 ۵-۷همچنین در صورت تمایل سازمان آرشیو ملی ایران، بر اساس نمودار.آرشیو ملی ایران هستند و اولویت بندی های جدیدی را در قوا د شیوه نامه مذکور در نظر دارند
 امده در پایان نامه می توان با پیمودن گام هایی وضعیت کنترل مستند مشاهیر اسناد آرشیو ملی ایران بهبود بخشید.

 :مقدمه
کنترل مستند اسامی مشاهیر اسناد معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی نام ها از جمله نقاط بازیابی تعریف شده در توصیف اسناد هستند

 ایران در دوره قاجار موضوع مورد بررسی پژوهش حاضر است.

 :هدف
هیر اسناد آرشیو مشاپژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت و مشکالت موجود در کنترل مستند مشاهیر اسناد آرشیوی و بازنگری شیوه نامه کنترل مستند اسامی رجال و 

 ملی ایران برای امرای کشوری و لشکری در دوره قاجار انجام شد.

 :روش
گروه صاحب نظران حوزه کنترل مستند در . دو پژوهش حاضر با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای و دلفی کالسی  در سه مرحله با ابزار مصاحبه و پرسشنامه اجرا شد

هجری نوشته مهدی بامداد جامعه های ۷۴و  ۷۸و  ۷۳آمده در کتاب شرح حال رجال ایران در قرون (طبق تعریف  ملیاتی)آرشیو و اسامی امرای لشکری و کشوری 
 داده های بدست آمده در این پژوهش با استفاده ازآمار توصیفی تجزیه و تحلیل شد.پژوهش حاضر هستند

 :ها یافته
و اولویت ها و قوانین ان در این پژوهش  ناصر کنترل مستند مشاهیر اسناد، میزان موافقت صاحب نظران با اسامی و قوانین کنترل مستند مشاهیر اسناد آرشیو ملی ایر

ا ضای پنل دلفی با نام های مستند شده در بان  مستندات کتابخانه ملی موافق نفر( ۷۹درصد ) ۱۷یافته ها نشان می دهد که پیشنهادی صاحب نظران مشخص شد
 .اسناد در دوره قاجار پیشنهاد می کنندنیستند و اولویت بندی های جدیدی برای قوانین مستند مشاهیر )امرای لشکری و کشوری(

 :نوآوری
رشناسان تمامی سازمان ها و کا در پژوهش حاضر، با توجه به مقایسه وضعیت کنترل مستند مشاهیر اسناد در ایران و سایر کشورها، پیشنهاد می شود تا با استفاده از نظرات

کدگذاری ها، توافق  ی وموسسات آرشیوی کشور، قوا د جدیدی برای کنترل مستند مشاهیر اسناد در آرشیو ملی ایران تدوین گردد و روی نوع استاندارد های مستند ساز
همچنین پیشنهاد می شود با اشتراک اطال ات .صورت گیرد و راهنمایی برای بارگذاری و تبادل اطال ات تهیه و در اختیار تمامی سازمان های آرشیوی کشور قرار داده شود

 .ادهایی منعقد گردداردتمامی این سازمان ها، پایگاه اطال اتی مستند مشاهیر اسناد تحت وب و قابل جستجو ایجاد گردد و برای تبادل اطال ات با سایر کشورها قر

 نگاهی به آرشیوهای ملّی جهان

 (NARA)آرشیو ملّی آمریکا 
 گردآورنده: فاطمه احمدی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهراء )س(

fatemehahmadi67@gmail.com 

سازمان آرشیو و اسناد ملی آمریکا )نارا(، نهاد دولتی مستقلی که با نظارت بر مدیههریههت مقدمه: 
کوشد. مأموریت این سهازمهان تمامی اسناد فدرال در امر حفظ و نهگداری تاریخ ملی آمریکا می

فراهم آوردن تسهیالتی برای دسترسی به اسناد مهمی چون اسناد رسمی فدرال بهرای شهههرونهدان 
 آمریکاست. 

پیش از تأسیس این مرکز، سازمانهای دولتی ایاالت تاریخچه: 
متحده امریکا، هر کدام به طور مستقل، مسئول نهگهههداری 

ای جهت تهأسهیهس الیحه ۷۰۸۴اسناد خود بودند، در سال 
ی مهلهی آرشیو ملی و تمرکز اسناد دولت فدرال، در کنهگهره

ی تصویب شد که این مرکز همراه با آرشیوهای ایالتی به اداره
بهه  ۷۰۸۵خدمات  مومی وابسته بودند. تا اینکه در سهال 
)NARA(صورت مستقل و با  نوان آرشیو ملی آمهریهکها 

 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. 

این سازمان به  نوان شبکه ای ملی، آمههاده وضعیت فعلی: 
ارائه خدمات و تسهیالت به بخش  مومی و دولت می باشد. 
نارا با هدف سهولت دسترسی به اسناد، مدارک و اطهال هات 
مورد نیاز، بدون در نظر گرفتن مکان و زمان دسترسهی بهرای 
کلیه کاربران )شهروندان و سازمانها( تأسیس شده اسهت. در 
حال حاضر، آرشیو ملی آمریکا )نارا( یکهی از بهزرگهتهریهن 
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آرشیوهای ملی دنیا به شمار می رود و در این راستا از فناوریها، فنون و شبکه های 
گیرد.مرکز آرشیو ملی آمریکها مشترک در پیشبرد و بهبود  ملکرد خویش بهره می

مرکز در سراسر کشور را پوشش می دهد که این مراکهز  ۴۹در حال حاضر بیش از 
در گروه بندی های: آرشیو منطقه ای، مراکز اسناد فدرال، کتابخانه های ریهاسهت 

 جمهوری، دفاتر ثبت فدرال، کمیسیون ملی تاریخی و انتشارات قرار می گیرند.

چشم انداز آرشیو ملی نارا به  نوان نگهدارنده اسناد مههلههی چشم اندازهای نارا: 
ها به این اطمینان خاطر برسند که اسناد ملی، کشور، این است که همه آمریکایی

در حکومت دموکراسی نقش حیاتی دارند. برنامه های مختلف و منابع آرشیو ملی 
بیش از گذشته از طریق فناوریهای مدرن و با مشارکت های پویا در اختیار مهردم 
قرار می گیرند. داستان ها و سرگذشت مردم آمریکا در قالب اسناد ملی در مهراکهز 
آرشیو در سراسر ایاالت متحده تحت حفاظت و نگهداری هستند. در واقع ههدف 

ها اسناد ملی خود را مطالعه و بررسی کنند اصلی نارا این است که همه آمریکایی
 تا ارزش آنها را درک کنند.

از اهداف این سازمان اجرای برنامه استراتژی  است که های انجام گرفته: طرح
هدفش "توسعه تالش های جاری به منظور برقراری نظام همگانی ارائه اطال هات 
مستقیم و یکپارچه" می باشد که شهروندان را با نارا، تسهیالت، خدمات و آنهچهه 

 که در اختیار دارد آشنا می سازد. از جمله طرحهای انجام گرفته در این برنامه:
  طرح وب سایت سازمان 
  طرح بازیابی اطال ات آرشیوی است؛ که در واقع نو ی پایگاه داده ههای

 شناور است و امکانات مختلف  مومی سازمان را شرح می دهد.
  برخی از اطال ات توصیفی در این پایگاه، با رونوشت دیجیتالی برخهی از

 اسناد همراه است. 

 برخی از قوانین نارا: 
  قانون اقتصاد دولت؛ 
  ؛۷۰۰۸قانون دسترسی آزاد به اطال ات الکترونیکی از سال 
 چاپ  مومی اسناد و مدارک؛ 
 قانون مذاکره تنظیم مقررات؛ 
 قانون توان بخشی؛ 

کید  مده نارا در خصوص گردآوری مجمو ه، بر اسناد تاریههخههی، منابع نارا:  تأ
تاریخ خانوادگی و شجره شناسی است و در واقع به اسناد غیر اداری و شخصی که 

ی سازمان پردازد. انواع مواد آرشیوی در مجمو ه ارزش تاریخی دارند، بیشتر می
توان به موارد زیر اشاره کرد: بهیهش از ها می ی آنشود که از جمله نگهداری می

 میلیارد سند مکتوب ۷۹
 ۷۳ میلیون نقشه، نمودار و نقشه های معماری و مهندسی؛ 
 ۳۵ میلیون  کس و گرافی ؛ 
 ۳۴ میلیون  کس هوایی؛ 
 ۸۸۵  ههای  تهرابهایهت داده ۷۸۸هزار نوار ویدیو و  ۸۹۹هزار حلقه فیلم و

 الکترونیکی؛

 شوند:رده طبقه بندی می 4اسناد این سازمان به طور کلی به اسناد نارا: 
اسناد مرکزی وزارت خارجه امریکا که سریال بندی شده و در اتاق مهخهزن  .1

آرشیو به صورت میکروفیلم موجود است. این اسناد شهامهل مهکهاتهبهات 
دیپلماتی  تنظیم شده برحسب کشور، مکاتبات کنسولی و مهتهفهرقهه کهه 

 اند.  برحسب تاریخ تنظیم شده
ههای اسناد سازمانها و ادارات تابع وزازت خارحه آمریکا که در پهرونهده .2

غیرمرکزی وزارت بایگانی شده. این اسناد  مدتا اسناد واحدهای سازمانی 
 باشد.وابسته یا اسناد مربوط به برخی خدمات یا موضو ات ویژه می

هها )بهرحسهب کشهور( و  ها، نماینهدگهی اسنادی که اساسًا در وزارتخانه .3
های )برحسب شهر( امریکا بایگانی شده، در ایهن رده قهرار  کنسولگری

 گیرند. می
این رده شامل گروه اسناد  مومی است که در آن اطال اتی در خصهوص  .4

های امریکا و بعضًا سایر کشورها  ها و نمایندگی ها، انجمن نهادها، سازمان
 طبقه بندی شده است. 

 
ای دولت امریکا به شهمهار  بهای این سازمان که از اسناد پایه از جمله اسناد گران

ی استقالل امریکا و قانون اساسی ایهاالت مهتهحهده توان به ا المیهآید می می
 امریکا اشاره کرد که در حال حاضر در شبکه موجود است. 

 منابع:

 www.archives.gov 

  گزارش آرشیو و اسناد ملی آمریکا )نارا(. نگاهی بهه مهراکهز اسهنهادی و
 .۰شماره  ۷۸۱۳آرشیوهای خارج از کشور. تاریخ معاصر ایران. بهار 
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 های اجتماعی در آرشیوها برداری از شبکه بهره

Utilization of social network services in archives  

 پدیدآور: نیره خداداد شهری

 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهراء )س(

shahri.lib.65@gmail.com 

 مقدمه:

ای برخوردار شده است و به  نوان یکهی از آرشیو در دنیای امروز از اهمیت ویژه
آید. سالهاست که همه کشورهای پیشرفته منابع تحقیقی و پژوهشی به حساب می

اند چرا که به مهعهنهای به سابقه تاریخی کشور و ملت خویش توجه شایان نموده
واقعی، گذشته چراغ راه آینده و پیوستگی تاریخ شخصیت اجتما ی هر قوم و ملتی 

ها در گذشته چه در ارتباط بها ها و حادثهامری انکارناپذیر است. غفلت از لحظه
ها و حهتهی زندگی فرد و چه در ارتباط با زندگی خانوادگی و چه نهادها و سازمان

ها به معنای مخدوش کردن آیینه تمام نمای شخصیت آنههاسهت ها و ملتدولت
(. امروزه بشر با پشت سر گذاشتن تجربیات گونهاگهون، ۷۳۳، ص ۷۸۰۹)فدایی، 

و نه بر محور   –ها بیش از هر زمان دیگری طالب پژوهش بر پایه حقایق و واقعیت
 است.  –ها و خرافات افسانه
ههای های آرشیوی چه به صورت کاغذی و یا به صورت دیگهر مهحهمهلپیشینه

ها را به خاطر های روزانه افراد است که پژوهشگران آناطال اتی، حاصل فعالیت
برند. ایهن مهنهابهع، حهاوی داشتن ارزش اداری، تاریخی و پژوهشی به کار می

اطال ات فراوانی است که باید به شکل منسجم و منظم سازماندهی شهونهد تها 
مندان قرار بگیرند. همان طور که بهه بتوانند با سر ت و سهولت در دسترس  القه

کنیم، باید بدانیم که در  صر جدید توجه بهه سمت  صر الکترونیکی حرکت می
دو مقوله سر ت و سهولت دسترسی، امری مهم و قابل توجه است. با تهوجهه بهه 

ها در ها، دولترشد سریع در تولید منابع آرشیوی، نویسندگان، ناشران، شرکت
های جدید جهت انتشار این منابع تاکید فراوان دارند. امهروزه به کارگیری فناوری

این باور وجود دارد که حیات و بقای جوامع پیشرفته به اطال ات قابل دستهرس و 
ای وابسته است که نقش مهم آن را در پیشرفت زندگی مهلهل نیز به فناوری پیچیده

که با نام فناوری اطال اتی و ارتباطی   –توان دید. این فناوری گسترده به وضوح می
سازی، بازیابی و تهوزیهع و اشها هه در امر ارتباطات، ذخیره  –شود شناخته می

 (.۳۴، ص ۷۸۳۳اطال ات تاثیر بسزائی داشته است )سهیلی، خلیلی و دالوند، 
های اطال اتی، به  نوان آرشیو به دلیل پویایی نیازهای مخاطبان و تنوع در محمل

مراکز نگهدارنده میراث مکتوب و مضبوط دانش بشری، باید با جریان پویهایهی و 
نوگرایی همراه باشد و با  رضه خدمات کاربرپسند، رضایت مراجعان خاص خود 

های نوین اطال اتی و ارتبهاطهی را جلب کند. مراکز آرشیوی با استفاده از فناوری
کنند تا در امور مشهتهرک و افزارهای اجتما ی، به کاربران کم  میهمچون نرم

کرده و در این میان، برای توسعه مجمو ه مهنهابهع مهراکهز مورد  القه، فعالیت
، ص ۷۸۳۳آرشیوی نیز همکاری کنند )اصنافی، پاکدامن نائینی و بهاواخهانهی، 

۰۸.) 
امروزه با گسترش کاربردهای فناوری اطال ات و ارتباطات در زنهدگهی روزمهره 

گیری نسل جدیدی از ابزارهای اینترنتی هستیم که امکانات بیشتهری شاهد شکل
را برای روابط متقابل، مذاکره، گفتگو و به طور کلی ارتباط دو سویه و چندسهویهه 

ای اسهت گیری اینترنت محاورهفراهم آورده است. نسل نوین وب، ناظر به شکل
که امکان برقراری ارتباطات چندگانه و در واقع محاوره دائمی میان کاربران شبکهه 

های اجتما ی ها یا شبکهجهانی اینترنت را فراهم ساخته است. از این رو، رسانه
ترین مصادیق این امر، به محلی برای حضور اقشار مختلف جامعهه به  نوان مهم

به ویژه جوانان و امکان تبادل آرا و افکار ایشان و تامین نیازهای متناسب با زندگی 
(. بهدیهن ۸۳، ص ۷۸۰۷اند. )بشیر و افراسیابی، اجتما ی جوانان تبدیل شده

کنندگانی منفعل نیستنهد و بهه صهورتهی لحاظ کاربران در  صر جدید مصرف
پردازند. این امر بهر آزادی  همهل خودجوش به تولید متن و مدیریت محتوا می

کاربران در ارائه و خلق متون مختلف، به دور از هر گونه نظارت و سانسور، مهی
 (.۴۹، ص ۷۸۰۷افزاید )امیری و نوری، 

در مقاله حاضر، با توجه به نقش مهم آرشیوها در جوامع، برآنیم تا امکان بهههره
ترین رسانه آنهالیهن دنهیها را در های اجتما ی به  نوان قویبرداری از شبکه

آرشیوها بررسی نماییم. به همین منظور ابتدا مفاهیمی چون اینترنت، وب، وب 
های اجتمها هی شود، سپس کاربرد شبکههای اجتما ی را مرور می، و شبکه2

گیرد. در نهایت نیز به مزایا و معایب به کارگیری در آرشیوها مورد بررسی قرار می
 شود.های اجتما ی در آرشیوها پرداخته میشبکه

 اینترنت و وب 

اند و وابسته به ذهن بشر نیوتن معتقد بود که زمان و مکان مفاهیمی  ینی و مطلق
رسهد دانست. به نهظهر مهیهای ذهنی بشر میها را مقولهنیست، اما کانت آن

امروز هیچ کدام از این دو نظریه ا تباری ندارد و زمان و مکان بیش از آنکه واقعی 
های باشند، مجازی هستند و به  بارتی نه در  ین و نه در ذهن بلکه در زیر دکمه

ترین اخترا ات قرن اخهیهر، رایانه و ابزارآالت فناوری جدید است. دو تا از بزرگ
ها و اینترنت/ وب بود. ترکیب این دو، دنیای اطال ات دیجیتال جهانی یها رایانه

دنیای مجازی را به وجود آورد. در آستانه قرن بیست و یکم، اینترنت یها شهبهکهه 
ترین سهیهسهتهم بزرگ  –ها، آخرین برگ ارتباطات نامیده شد. این سیستم شبکه

در بستر جنگ سرد متولد شهد   –ارتباطی است که انسان تاکنون به آن دست یافته 
(. اینترنت، از ۷۸-۷۷، ص ۷۸۰۹زاده وایقان، زاده و صادقنژاد، حسن)نجفقلی

ای برای ارتش امریکها در به  نوان سیستم ارتباطی ضد هسته  –اش منشا نظامی
ای برای پژوهش  لمی در دهه تا توسعه آن به  نوان وسیله  –  ۷۰۱۹و  ۷۰۸۹دهه 

به شکل ی  وسیله ارتباطی، سهرگهرم ۷۰۰۹، راه درازی پیموده و در دهه ۷۰۳۹
کننده و بازرگانی  صر اطال ات ظاهر شده است. برخی کارکردهای اینترنت در 

توان رسانی و مزایای آن برای جامعه جهانی اطال ات و دانش را میحوزه اطالع
 به صورت زیر خالصه کرد:

  کاهش زمان صرف شده برای انتقال اطال ات با حذف فاصله جغرافیهایهی
 در دنیای مجازی

 کنندهها در مبادله اطال ات از تولیدکننده تا مصرفحذف واسطه 
 الکترونیکی برای تبادل اندیشهه مهیهان توسعه ابزارهای ارتباطی مثل پست

 دانشمندان و جوامع اطال اتی
  سر ت فرایند انتشار منابع الکترونیکی نسبت به فرایند انتشار همان منابع به

 صورت چاپی
 ههای جویی در فضای الزم برای نگهداری و ذخیره منابع و محهمهلصرفه
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 های منابع چاپیاطال اتی به  نوان چالشی در مجمو ه
  گسترش دامنه دسترسی از جامعه اطال اتی محلی به جهامهعهه جهههانهی

 اطال ات
 افزایش استفاده از اطال ات به دلیل سهولت و سر ت دسترسی 
  (.۸۰-۸۱تسریع و تسهیل رشد تصا دی تولید دانش )همان، ص 

ترین اخترا ات در تاریخ بشر است و از زمان ترین و پیچیدهاینترنت یکی از مهم
ظهور اینترنت و امکانات متنوع آن روز به روز شاهد تسریع ارتباطات میان جوامهع 

باشیم. از جمله امکانات اینترنت که با ث سر ت بهخهشهیهدن بهه مختلف می
ارتباطات بشری و تبادل افکار گردیده، شبکه جهانی وب است. وب جههانهی بها 

کننهده ساله خود در فضای اطال اتی جهان بیش از ی  میلیارد استفاده 51تاریخ 
الکترونیکی پرطرفدارترین سرویس شبکه اینتهرنهت اکنون پس از پستدارد و هم

انگیز بودن اینترنت، ماهیت وب نسبتا سهاده است. برخالف پیچیدگی و شگفت
است زیرا وب فقط بخشی از اینترنت بزرگ است و از طرف دیگر وب ی  برنهامهه 

 (.۷۷، ص ۷۸۳۸در حال تغییر و تکامل است )صابری و صدیقی، 
کهار  CERNلی دانشمندی که در آزمایشگاه بزرگی بهه نهام -وب توسط برنرز

ایجاد شد. وب راهی برای مدیریت محتوا در ایهنهتهرنهت  ۷۰۳۰کرد، در سال  می
کند. ایهن بهدیهن  های مشترک و استانداردها  مل می است، که براساس پروتکل

ای مشترک به نهام ا.. تهی. ام. ال.  معنی است که با استفاده از ی  زبان رایانه
ای به هر گونه اطال ات موجود در وب دسترسی پیدا کرد و  توان از هر نوع رایانه می
لی ی  جزء اصلی دیگر دارد: ابرمتن. ایهن  -ها را ذخیره کرد. اما اختراع برنرزآن

هها های دادهکند؛ زیرا راهی برای ارتباط مجمو هجزء واقعا وب را قدرتمند می
ها به همراه موتورهای جستجو ما را مانند صفحات وب، با یکدیگر است. ابرمتن

ی جهههانهی وب ها در سراسر شبهکههسازند فقط با کلی  کردن لین قادر می
جا شویم. بنابراین، شبکه های مختلف جابهحرکت کنیم و بین صفحات و سایت

جهانی وب کلید دسترسی، مدیریت، ارتباط، تولید و مصرف اطال ات در اینترنت 
الکترونی  نیهز دارد، است، هر چند اینترنت کاربردهای مهم دیگری مانند پست

کنیم. همانطور کهه دیهویهد بیشتر ما اکثرا از آن برای دسترسی به وب استفاده می
ی  واسطه کاربرپسند «کند، شبکه جهانی وب، بندی میگانتلت به سادگی جمع

 (.۸۳، ص ۷۸۰۹است )کریبر و مارتین، »برای ارتباط با اینترنت

 ۳.۹وب 

ابداع  ۷۰۰۰یا وب اجتما ی را برای نخستین بار در سال ۳.۹دارسی دینوسی وب 
وبی که اکنون مها «چنین نوشت:  »آینده متالشی«اش با  نوان نمود. وی در مقاله

ظاههر ۳.۹کنیم، جنین وبی است که خواهد آمد. نمودهای اولیه وب استفاده می
سپس در سال .»شده است و ما منتظریم ببینیم چگونه این رویان رشد خواهد کرد

را معرفی کهردنهد. وب ۳.۹تیم اوریلی و دال داگرتی به طور رسمی، وب  ۳۹۹۴
مفهومی است که براساس آن تعامل با محتوای وب به مثابه تعامل با محتهوای ۳.۹

های شخصی است؛ دنیایی که در آن هر کنشی، چون کلی  بهر موجود در رایانه
هر دکمه و پیوندی، واکنشی آنی و بالدرنگ در بر خواهد داشت، بهه طهوری کهه 

افزار نصب شده بر سیستم خود کند در حال استفاده از ی  نرمکاربر احساس می
های بهیهشهتهری بهرای است. به  بارتی این نسل از وب کاربرساالر و شامل جنبه

سازی بین شخصهی، شهخهصهی ها )مانند مکالمه و گفتگو، شبکهتعامل انسان
 (.۷۵۸، ص ۷۸۰۹کردن و فردگرایی( است )اسفندیاری مقدم و حسینی شعار، 

با چند مثال نشان دادند )کریهبهر و مهارتهیهن، »۳وب «ُا. ریلی منظور خود را از 
 (:۳-۱، ص ۷۸۰۹

، به  نوان فناوری، هنوز هم پیچیده و در حال پهیهشهرفهت ۳ساختار اساسی وب 
ای است اجتما ی حاصل تجربه کاربران در شبکه پدیده ۳است. در نهایت وب 

که ویژگی اصلی آن ارتباط همگانی،  دم تمرکز بر ی  قدرت خاص، آزادی  مل 
توانایی فراوانی در  2باشد. وب گذاری محتوای شبکه میدر استفاده و به اشتراک

، ص 5935مدیریت محتوای اینترنتی ارائه شده توسط کاربر را دارد )نگهبهان، 
51.) 

نام برد،  بارتند از: وبالگ، سهایهت 2های وب توان از فناوریمثالهایی که می
ها، آر. اس. اس.، های اجتما ی، ویکیهای اشتراک صوت و تصویر، شبکه

های در ادامه شبکه 2ها و ابزارهای وب فول  سونومی و .... از میان این فناوری
 دهیم.اجتما ی را مورد بررسی قرار می

 های اجتما یشبکه
کند، تاثیرات شگرفی بهر افزارهای اجتما ی معنا پیدا میکه با مفهوم نرم 2وب 

ای که آنها تمایل بیشتری برای تعامل کاربران با دنیای اینترنت نهاده است به گونه
هها و ها، فیلماند و نظرات شخصی،  کسانتشار محتوا بر روی وب پیدا کرده
افزارهایهی افزارهای اجتما ی، نرمگذارند. نرمدانش خود را در آن به اشتراک می

، امکان تعامل کاربران 2های نوین وب تحت وب هستند که با استفاده از فناوری
افزارهها آورند. این دسته از نرمهای گوناگون فراهم میرا با محتوای وب به شکل

گیرد که به کاربران اجازه تعامل و افزاری را دربرمیهای نرمای از نظاممجمو ه
-39، ص 5911دهد )اصنافی، پاکدامن نائینی و باواخانی، ها میاشتراک داده

39.) 
هایی )که  موما فهردی یها شبکه اجتما ی ساختاری اجتما ی است که از گره

سازمانی هستند( تشکیل شده است و توسط ی  یا چند نوع خاص از وابستهگهی 
ها و تهبهادالت مهالهی، ها، الهامات، ایدهاند، برای مثال: قیمتبه هم متصل

های وب یا مسیرههای ههواپهیهمهایهی. ها، خویشاوندی، تجارت، لین دوست

 ۷وب  ۳وب 

GoogleAdSense DoubleClick 

Flickr Ofoto 

BitTorrent Akami 

Napster Mp9.com 

Wikipedia BritannicaOnline 

 شخصی های سایت وب نویسی وبالگ

EVDB,upcoming.org Evite 

 ها حدس نام دامنه سازی موتورهای جستجو بهینه

 بازدید از صفحات پرداخت به ازای هر کلی 

 Screenscrapping خدمات وب

 انتشار مشارکت

 های مدیریت محتواسیستم هاویکی

 بندی( ها )طبقه فهرست ها )فوکسونومی( برچسب

Syndication Stickiness 
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های اجهتهمها هی، ساختارهای حاصل اغلب بسیار پیچیده هستند. تحلیل شبکه
ها بازیگهران فهردی نگرد. راسروابط اجتما ی را با اصطالحات راس و یال می

ها روابط میان این بازیگران هستند. انواع زیهادی از ها هستند و یالدرون شبکه
های اجتما ی در بسیاری ها وجود داشته باشد. شبکهتواند میان راسها مییال

ها و نقش مههمهی در ها گرفته تا ملتشوند از خانوادهاز سطوح بکار گرفته می
تعیین راه حل مسائل، اداره کردن تشکیالت و میزان موفقیت افراد در رسهیهدن بهه 

 (.۸۳، ص ۷۸۰۷کند )نگهبان، شان ایفا میاهداف

 
ای از افراد که به صورت گروهی با یهکهدیهگهر های اجتما ی، به مجمو هشبکه

ها و افکار خود را به ها، فعالیتارتباط داشته و مواردی چون اطال ات، نیازمندی
اشتراک بگذارند، اطالق شده است. به  بارت دیگر ی  رسانه اجتما ی، سایهت 

هها، مندیدهد  القههاست که به کاربران امکان میای از وبسایتیا مجمو ه
افکار و فعالیتهای خودشان را با دیگران تسهیم نموده و از نظرات و  قاید آنان نیهز 

(. استفاده از خهدمهات ۸۸۸، ص ۷۸۰۷اطالع یابند )برات دستجردی و صابری، 
کهنهد، بهه  روز محبوبیت بیشتری پیدا مهی های اجتما ی، روزبه اینگونه از شبکه

تهریهن  های اجتما ی، تبدیل به پهراسهتهفهاده های شبکه اکنون سایت نحوی که هم
اند. در کشورهایی همچون بریتانیا، روسیه، جمهوری چ  و  خدمت اینترنتی شده

های مشهابهه سایتبوک و وباسپانیا نزدی  نیمی از افراد بالغ هم اکنون از فیس
 (.۷۳، ص ۷۸۰۳کنند )رضاییان، استفاده می

ترین رسانه آنالین در های اجتما ی مجازی در حال حاضر قویتردید شبکهبی
ههای ها به دلیل تکثر و تنوع محتوایی و قابلیهتروند. این شبکهدنیا به شمار می

اند. وجه افزاری و اینترنتی با استقبال وسیعی توسط کاربران مواجه شدهمتعدد نرم
ای میان دوستان و ههمهفهکهران ها، قدرت برقراری نظام شبکهویژگی این شبکه

، ص ۷۸۳۳پرور و  قیلی، مند است )ضیاییکاربران به صورت منظم و سامان
۳۴.) 

 های اجتما ی  بارتند از: مزایای شبکه
  انتشار سریع و آزادانه اخبار و اطال ات، افزایش قدرت تحلیل و تهقهویهت

 روحیه انتقادی
 ههای امکان  بور از مرزهای جغرافیایی و آشنایی با افراد، جوامع و فرهنهگ

 مختلف
 گیری و تقویت خرد جمعیشکل 
 های ها، افکار و سلیقهها به صورت آزادانه و آشنایی با ایدهامکان بیان ایده

 دیگران
 کارکرد تبلیغی و محتوایی 
 ارتباط مجازی مستمر با دوستان و آشنایان 
 های انسانی و اخالقی در  رصه جهانیتبلیغ و توسعه ارزش 
 سازی بسیاری از امکانات اینترنتی و وبییکپارچه 

 های مفید اجتما یتوسعه مشارکت 
 روزی بین اسهتهاد و افزایش سر ت در فرآیند آموزش و ایجاد ارتباط شبانه

 شاگرد
 پهور، افزایش ا تماد، صمیمیت و صداقت در فضای سایبر )سهلهیهمهانهی

 (۷۵، ص ۷۸۳۰
های اجتما ی نیز اینگونه بهیهان در کنار مزایا و آثار مثبت، پیامدهای منفی شبکه

 شده است:
 گیری و ترویج سریع شایعات و اخبار کذبشکل 
 تبلیغات ضد دینی و القای شبهات 
 نقض حریم خصوصی افراد 
 های واقعی اجتماعانزوا و دور ماندن از محیط 
 .)تاثیرات منفی رفتاری )همان 

 گیرند برای: های اجتما ی توسط کاربران مورد استفاده قرار میخدمات شبکه
 برقراری ارتباط و معاشرت با دوستان 
 ایارتباط با همکاران حرفه 
 یافتن اطال ات 
 ارسال پیام 
 همکاری با دیگران 
 گذاری محتوا )هم محتوای تولید شده توسط شخص  ضو و هم به اشتراک

 (.SAA,2003شخص دیگری( )
 های شبکه اجتما ی، شامل: انواع مختلف از سرویس 
 سایتهای شبکه اجتما ی مبتنی بر پروفایل: مای اسپیس و فیس بوک 
 سایتهای شبکه اجتما ی مبتنی بر محتوا: فلیکر و یوتیوب 
 )محیط های مجازی: زندگی دوم )زد 
 سایتهای شبکه اجتما ی مبتنی بر شغل: گوگل داکز و لینکدین 

 های اجتما ی در آرشیوهاکاربرد شبکه
ها بها هایی است که آرشیویستفناوری، به خصوص اینترنت، در حال تغییر راه
کنند. همان طوری که ما در جهای کاربران )دائمی/ خاص( شان ارتباط برقرار می

توانایی دسترسی به اطال ات به صورت دیجیتالی در «کنیم، دیگری مالحظه می
های حال تغییر دادن راهی است که کاربران به اطال ات آرشیوی و دیگر مجمو ه

اینترنت همچنین در حال تهغهیهیهر رویهکهرد  .»کنندپژوهشی دسترسی پیدا می
شهان کاربران ما به پژوهش آرشیوی و چگونگی دید آنها به تعامهالت آرشهیهوی

است. کاربران ما انتظار دارند که محتوای ما در قالب دیجیتال قابل دسترس شهود 
تا آنها قادر شوند که با محتوا تعامل برقرار کنند و در صورت لزوم در مواقعی کهه 

ههمهه   –آید کم  پژوهشی بدست آورند در ارتباط با محتوای ما سوالی پیش می
آنچه که آنها انتظار دارند به صورت مجازی رخ دهد. این انتظهارات بها ظهههور 

و دیگر اختیارات همه جانبه از لهحهاظ تهجهاری و دیهگهر  ۳های وب فناوری
هها از سهایهت تشکیالت اقتصادی بیشتر شد. کاربران ما برای بازدید از کتهاب

ها یادداشت مهیهای دوستانشان در بالگکنند، برای پستآمازون استفاده می
کنند و آنها انهتهظهار ها ویکی پدیا توزیع میگذارند، یا دانش خود را در مدخل

پایه های مشابه را هنگام رویارویی با محتوای وبدارند که توانایی انجام فعالیت
 (.SAA,2003ما نیز داشته باشند )

توسط پهیهتهر ون  ۳۹۹۸و آرشیو، نخستین بار در سال  ۳های وب تلفیق فناوری
های آمریکا مطرح شد. وی بر ایهن  گاردرن در همایش ساالنه انجمن آرشیویست

، بهه ۳های وب ای، با استفاده از قابلیتهای حرفها تقاد بود که آرشیویست
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توانند به مدیریت منابع آرشیوی بپردازند و این موقعیهت را سر ت و سهولت می
برای کاربران فراهم آورند تا شخصا منابع آرشیوی خود، و به خصوص مجمهو هه

را از طهریهق   –مثل تصاویر تاریخی مهمی که در اختیار دارنهد   –های شخصی 
برای مراکز آرشیوی ارسال کنند و آنها را بها دیهگهر  ۳های موجود در وب قابلیت

، ص ۷۸۳۳کاربران به اشتراک بگذارند )اصنافی، پاکدامن نائینی و باواخهانهی، 
۷۹۳.) 

دارند به منظور کشهف  ۳های وب ها نیاز به تجربه فعاالنه با فناوریآرشیویست
اینکه این ابزارها در مواجه با نیازهای ما و نیازهای کاربرانمان بهههتهریهن گهزیهنهه 

نظیر را برای فرد و بیها ی  فرصت منحصربهبه آرشیویست ۳خواهند بود. وب 
دهد. کلهیهد مهوفهقهیهت های معنی دار پیشنهاد میشان از راهارتباط با کاربران

ها نیاز دارند که برنامه ریزی است. آرشیویست 2استفاده از ابزارهای فناوری وب 
فهرد آنهان چهه برای موقعیت منحصربهه 2مشخص کنند که بهترین فناوری وب 

چیزی است و سپس آن را تجربه کنند. آنها نیاز دارند به بررسی اینکه ههمهکهاران 
ای در حال چه کاری هستند؟ همچنین بررسهی ای و موزهآنان در دنیای کتابخانه

 (.SAA,2003اند؟ )اینکه آرشیوهای نظیر آنان چه کاری کرده
های اجتما ی برشمردیم، در این راستا به دو پس با توجه به مزایایی که برای شبکه

پردازیم. جنبه ابزاری آن های اجتما ی در آرشیو میجنبه متفاوت از کاربرد شبکه
های اجتما ی در آرشیوها یا آرشیهو مربوط به ارائه خدمات مبتنی بر کاربرد شبکه

های اجتما ی است که در ادامهه است و جنبه سندی آن آرشیو محتوای شبکه ۳
 شود.بررسی می

 ۳جنبه ابزاری: آرشیو 
با توجه به تنوع اسناد و کثرت روزافزون آنها، اولین ماموریت و وظیفه متخصصهان 

، ۷۸۰۹مندان در کمترین زمان است )فدایهی، امور آرشیوها، برآوردن نیاز  القه
 (.۸۷ص 

شود: خدمات بیرسانی در نظام آرشیوی به دو صورت انجام میخدمات اطالع
واسطه  بارت است از ایجاد تسهههیهالت واسطه و خدمات باواسطه. خدمات بی

مندان جهت مراجعه مستقیم به سازمان آرشیوی بهرای الزم برای محققان و  القه
دیدن و استفاده کردن از اسناد آن. خدمات باواسطه  بارت است از تهیه ابزارههای 
کمکی از قبیل تهیه فهرست، تبلیغ و آگهی جهت ارائه موجودی و آمهادگهی بهرای 

های تولیدکننده اسناد و تواند به وسیله سازمانارائه خدمات. تهیه فهارس هم می
ها در سازمان آرشیوی انجام شود. برگزاری نمهایشهگهاههم به وسیله آرشیویست

شهود های دائمی و یا فصلی و موضو ی نیز با ث ترویج فرهنگ اسهنهادی مهی
 (.۱۵)همان، ص 

در گذشته نقش آرشیوها بیشتر حفاظت از مواد آرشیوی بود. در چنین رویکهردی، 
های راکد هستند و در رویکردهای فعلی، ها نگهبانان فیزیکی پیشینهآرشیویست

پذیری  الوه بر نگهبانی فیزیکی، مسئولیت یکپارچگی فیزیکی، فکری و دسترس
ها اضافه شده است. یهکهی از های آنها برای استفاده مجدد نیز به مسئولیتآن

های مهم درباره این رویکرد این است که آرشیویست، برای دفهاع ترین جنبهمهم
فیزیکی و اخالقی از پیشینه، نقش واحدی در ارائه دارد. کوک و شوارتز نیز به نقش 

ها را از توجه به آرشیوهها کنند و آنها به  نوان نگهبان اشاره میاولیه آرشیویست
خوانند. در مقابل، در رویکرد فرانگهبانانهه آرشهیهوسهازی، به آرشیوسازی فرامی

ها و پیشینه نگهههداری و ها به افزایش نقش به  نوان مشاوران پیشینهآرشیویست
شوند. با وجهود هایشان فراخوانده میگران دسترسی در سازمانتبدیل به واسطه

این، رویکرد فرانگهبانانه موجب بروز مباحث جدیدی در حوزه آرشیوسازی شهده 
 (.۸، ص ۷۸۰۳است )اصنافی، 

هست در حال تغییر نه تنها راهی که آرشیویست به صورت فهنهاورانهه بها  ۳وب 
کاربران تعامل دارد، بلکه در حال تغییر مجمو ه مهارت و طرز تفکر )ذههنهیهت، 

آمیز به  نوان ی  آرشیویست قرن بیست و یکمی نگرش(، برای پیشرفت موفقیت
 است. 

قبل از وب، تقریبا همه پژوهشگران برای دسترسی به منابع آرشیویهی کهه نهیهاز 
نگاری با آرشیویست بودند تا مشخص کنند که چه مقهدار داشتند، مجبور به نامه

از منابع مورد نیازشان در آرشیو موجود است. سپس محققان برای دیدن مهنهابهع
کردند( و یا هزینه انجام این کار را بهه کردند )سفر میشان به آرشیو مراجعه می

کردند. و یا به ی   کاس هزینه  کسهبهرداری از ی  محقق بومی پرداخت می
هها(. وب کردند )و همچنین هزینه ارسال پستی  هکهساسناد را پرداخت می

چندین جنبه از این فرایند را متحول کرد: اول: وب بهرای آرشهیهوهها اشهتهراک 
تسهیل می  –مثل بازیابگرها   –یشان را به صورت آنالین اطال ات درباره مجمو ه

توانند نه تنها به اطال ات درباره کند. سپس با رقومی کردن موجودی، کاربران می
.Theimer,2050,pاسناد بلکه به خود سند، دسترسی مستقیم داشته باشند )

2.) 
 پردازیم:  می ۳و آرشیو  ۷تر شدن مطلب به مقایسه بین آرشیو  در ادامه برای روشن

 ۷آرشیو  ۳آرشیو 

 بسته  باز

 غیرشفاف شفاف

 آرشیویست/ و سندمحور  کاربرمحور 

 گریز تکنولوژی محور تکنولوژی

بان و آرشیویست به  نوان دروازه گر آرشیویست به  نوان تسهیل
 مظهر قدرت 

 تمرکز بر محصوالت کامل  پذیرش محصوالت تکراری 

 ها پایبند به سنت پذیر و ابتکاری انعطاف

هایی برای جذب در جستجوی راه
 کاربران جدید 

متکی به کاربران  القمندی که شخصا 
 نمایند به مرکز مراجعه می

 خدمات مرجع سنتی  خدمات مرجع مجازی 

خبرنامه الکترونیکی )وبالگی یا به 
 صورت دیگر( 

انتشار خبرنامه کتابخانه به صورت 
 چاپی 

تهیه و گردآوری منابع از طریق سایت و 
های اجتما ی و همچنین شبکه

 آرشیوسازی وب 

 تهیه و گردآوری منابع به صورت سنتی 

نامه اشتراکی بر مبنای طراحی اصطالح
واژگان کاربران و به شیوه برچسب

 گذاری گروهی 

 نامه چاپی طراحی اصطالح

توصیف و تنظیم بر مبنای برچسب
 گذاری گروهی از سوی کاربران 

توصیف و تنظیم سنتی توسط 
 آرشیویست 
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 های اجتما ی در ابعاد ذیل کم  بگیرند:توانند از مزایای شبکهپس آرشیوها می
 های مهجهازی امکان ایجاد نمونه های مجازی از مخازن آرشیو و نمایشگاه

 SecondLifeدر مکان هایی مانند 
 های آرشیو )در مفهوم  ام و کلی آن(معرفی فعالیت 
 شود، و ...(معرفی مرکز خود )مانند سا ت کاری، خدماتی که ارائه می 
  های مانند فیس بوکجذب کاربران جدید در محیط 
  ارتقای سواد اطال اتی کاربران 
 های مانند لینکدینآموزش حفاظت از اسناد به کاربران در محیط 
  راهنمایی مردم در جهت آرشیوسازی اسنادشان 
 های مانند لینکدینها در محیطارتباط با دیگر آرشیویست 
 ارتباط با حامیان مالی 

یست   ۳.۹آرشیو
نهیهز  2شاهد ظهور اصطالح آرشیویسهت  2به تدریج و با پیدایش مفهوم آرشیو 

تواند در ایجاد، نگهداری و مهدیهریهت ، می2خواهیم بود. در واقع آرشیویست 
های سهنهتهی، منابع آرشیوی نقش بسزایی داشته باشد و در مقایسه با آرشیویست

تر و پویاتری را از خود در مراکز آرشیوی به مهعهرا اجهرا بهگهذارد نقش فعال
 (.۷۹۳، ص ۷۸۳۳)اصنافی، پاکدامن نائینی و باواخانی، 

این آرشیویست های تعاملی جدید بسیاری از ویژگی هایی که در ادامه میاد را بهه 
 نمایش میگذارند:

 ( آنها کاربرمحورuserfocused هستند و در تصمیمات با کاربر بهرنهامهه )
 کنند؛ریزی می

  را به  نوان ابزاری جهت کاربرد در تعهامهالتشهان بها  ۳آنها فناوریهای وب
 پذیرند؛کاربران می

  آنها توانا هستند که سریع تصمیم بگیرند در مورد اینکه کهدام فهنهاوری را
 استفاده کنند و کدام را کنار بگذارند؛

  آنها با دقت در نهظهر   –آنها از فناوری تنها به خاطر فناوری استفاده نمی کنند
شان را در تعامل و ارتهبهاط بها تواند تواناییگیرند که کدام فناوری میمی

 شان افزایش بدهند؛کاربران
 گردند تا محتوای موجهود در های جدید میآنها به صورت دائمی دنبال راه

 شان برسانند؛شان را به دست کاربرانمجمو ه
 آنها در طول  مر یادگیرنده هستند و به طور پیوسته دائما به دنبال فهرصهت

 گردند؛های جدید می
 کند، در حالی کهه ارزشآرشیویست تعاملی خود را با تغییرات منطبق می

 دارد؛ و های خوب را درون جامعه ارشیوی نگه می
  از همه مهمتر، آرشیویست تعاملی  القمند به همکاری با کاربران و دیهگهر

 (.SAA,2003ها است )آرشیویست

 های اجتما یجنبه سندی: آرشیو محتوای شبکه
اند و به این مسهئهلهه امروزه متخصصان حوزه آرشیو به اهمیت منابع وبی پی برده

شوند و اگر اقداماتی برای اند که این منابع ناپایدار به زودی ناپدید میواقف شده
ها صورت نگیرد، نابود خواهند شد. بنابراین، بها تهوجهه بهه ضبط و حفاظت آن

نشده وب، حفاظت و آرشیوسازی آن، مانند حفاظت از آثهار ماهیت پویا و کنترل
مند است برای مکتوب امری مهم و ضروری است. آرشیوسازی وب، تالشی نظام

فهرد، شود )نوشینایجاد و حفظ پایداری و استقرار اطال اتی که در وب یافت می
 (.۳۷، ص ۷۸۰۷آبادی، آبادی و  شقرضایی شریف

دهد کهه آرشیوسازی وب در جهان آغاز شده است و این نشان می ۷۰۰۸از سال 
اند. به دالیل مختلهف، کشورهای جهان به میرا و ناپایدار بودن منابع وب پی برده

ها و نظایهری از جمله مشکالت مالی، مسائل اخالقی و امنیتی، ه  شدن وبگاه
توان اطمینان داشت وبگاهی که امروز در اختیار کاربران است از این دست، نمی

توانند از اطال ات موجود در آن بهره بگیرند در روز دیگری نیز وجود داشته و می
 (.۸، ص ۷۸۰۳باشد )اصنافی، 

سازی اصلهیای مرحله انتخاب و مجمو ههمان طور که در ایجاد هر مجمو ه
ترین مرحله است، در آرشیو کردن منابع وب نیز این مرحله دارای اهمیت بسیاری 

گیری بهرای است. از این رو، شروع هر برنامه آرشیوسازی وب، مبتنی بر تصمیم
سازی و به کارگیری فرایند انتخاب به صورت واضح و روشن است. این مجمو ه

مسئله که چه منابعی باید در اولویت قرار گیرند و تعیین معیارهایهی بهه  هنهوان 
گیری جههت ضابطه نگهداری هر گروه از منابع و بسیاری نکات دیگر در تصمیم

سازی مدون برای آرشهیهو وب آرشیو منابع وب، در گرو اتخاذ سیاست مجمو ه
 (.۳۷، ص ۷۸۰۷آبادی، آبادی و  شقفرد، رضایی شریفملی است )نوشین

در مسیر آرشیوسازی وب، نکات و مسائلی را باید مدنظر قرار داد. برخی از مههم
تواند مورد توجه قرار گیرد، به شرح زیر است: هدف، دامنهه، ترین مسائلی که می

 –آموزش نیروی انسانی   –کاری پرهیز از موازی  –ر ایت مالکیت معنوی و فکری 
 (.۳-۸، ص ۷۸۰۳های الزم )اصنافی، توجه به زیرساخت

های آنالین، امروزه آرشیوها مجبور هستند تا برای وب محتوا تهیه کنند: نمایشگاه
، بازیابگرهای رمزی، و حتی برای بالگها، فلیکر، EADهای دیجیتالی، مجمو ه

هها ها و تلهفهنها مجبور هستند نه تنها به نامهفوتواستریم، یوتیوب. آرشیویست
های مرجع دریافت شده از طهریهق ایهمهیهل و پاسخ دهند بلکه به درخواست

گفتگوی همزمان نیز پاسخگو باشند. محصوالت وب و حهجهم زیهاد اسهنهاد 
اند، باید مهدیهریهت، ارزشهیهابهی، الکترونیکی و مجازی دیگر، که ایجاد شده

گردآوری، پردازش، حفظ و نگهداری و در نهایت قابل دسترس شوند و این کارها 
ها باید طریقه استفاده از نهرموظیفه کوچکی برای آرشیوها نیست. آرشیویست

را یهاد  EADبندی بازیابگرها در افزارهای جدید برای تولید وب سایت و قالب
بگیرند. همه این تغییرات ممکن است این گونه به نظر برسد کهه وب غهیهر از 
زحمت و دردسر هیچ چیزی برای آرشیوها ندارد، ولی اصال این طور نیست. در 

رسید، با سا ت کاری انهدک و گذشته، دسترسی به آرشیوها سخت به نظر می
ای ا تبار این مکان بود و از مهردم های محدودکننده. همه اینها به گونهسیاست

های ویژهشد. آرشیوها مکاندادند، استقبال نمیانجام نمی ادی که پژوهش
رفهت قهوانهیهن کردند انتظار مهیای بودند و از کسانی که به آرشیو مراجعه می

شد. در اینهتهرنهت، وب های دیگر اجرا نمیخاصی را ر ایت کنند که در مکان
تواند یافت شود و قابل دسترس مهیسایت ی  آرشیو مثل هر سایت دیگری می

دههد آورد. وب اجازه میهایی را به همراه میپذیری فرصتباشد. این دسترس
 2آرشیو توسط بیشتر مردم )افراد بسیار مختلفی( کشف شهود. ابهزارههای وب 

ای است از راههای زیادی برای ارتباط مردم با مجمو ه اسناد، تصهاویهر، گنجینه
 (.Theimer,2050,p4ها، صداها و ... )فیلم

 های اجتما ی در آرشیومزایا و معایب کاربرد شبکه
العهاده، های اخیر با شتابی فوقهای ارتباطی در سالتوسعه اطال ات و فناوری

روند صنعتی سراسر جهان را به سوی جامعه اطال اتی کشانده است.  مهیهق و 
ههای غیرخطی بودن این روند، در مقایسه با انقالب صنعهتهی قهبهل، دغهدغهه

فرهنگی، اقتصادی و اجتما ی به مراتب بیشتری برای نوع بشر پدید آورده اسهت. 
جامعه اطال اتی برای آرشیوها و آرشیوداران، هم چالشی جدی و هم فهرصهتهی 
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شود. چالش بدین معناست که اکنون این سهازمهان بهایهد استثنائی محسوب می
چون و چرا در حیطه جهانی ایفا کند، و این نقش، چهیهزی جهز نقشی تازه و بی

ها نیست. فرصت استهثهنهائهی، ها و سازمانجلب توجه و  القه دیگر تشکیالت
تبادل آزادانه دانهش «های جامعه اطال اتی اهمیت و نقش ها و ارزشیعنی روش

ها به یقیهن نهقهش کند. آرشیورا برای آرشیوها تعیین می»های فرهنگیو ارزش
کننهد. در ایهن مهقهولهه، بسیار مهمی در زمینه اشا ه دانش و تجربیات ایفا می

گیران و های فیزیکی بهرهدسترسی به اطال ات و میراث موجود، نه تنها به توانایی
پذیهری بهای استفاده از آن بستگی دارد، بلکه به تامین امکانات و تسهیل دسترس

و نیز مدیریت صحیح بر دانش موجود نیز وابسته خواهد بود. آرشیوها در جامهعهه 
آیند، بلکه در کانون اطالعاهمیت به شمار نمیاطال اتی، به  نوان مخازنی کم

کنند تا افراد بتوانند از حقوقشهان رسانی قرار دارند و محتوای فرهنگی را تامین می
دفاع کنند، آموزش را بیش از پیش رواج دهند و فرهنگ زنده و پهویهایهی داشهتهه 
باشند. در کشور ما نیز گنجینه اسناد، بخش مهمی از میراث و منابع اطهال هاتهی 

آید و منابع آن، به دلیل منحصر به فرد بودن و در بهر داشهتهن کشور به شمار می
گردد. بهدیهههی اسناد مهم و فاقد جایگزین، بخشی از سرمایه ملی محسوب می

های فرهنگی، برقراری ارتباط میان گذشته و است که این میراث در حفظ هویت
حال، و ترسیم آینده، از اهمیت حیاتی برخوردار است و همین امر، موجب مهی

شود تا مسئولیتی مهم بر  هده دوستداران، حافظان و صاحبان این حافظهه مهلهی 
 (.۷۹۴، ص ۷۸۳۳باشد )نشاط، 

باشد و  الوه بر این، بهه محیط جدید در واقع بستری ناآشنا برای آرشیویست می
های الزم را بهبهیهنهد. از خاطر تغییرات فناورانه، آرشیویست هر روز باید آموزش

تواند در تولیهد و طرف دیگر، کوچیدن به محیط دیجیتال به راحتی و سهولت می
انتشار اطال ات ما را یاری رساند. محیط دیجیتال، به طور پیوسته کار، حهرفهه و 

ای پرشتاب است که ما نهمهیدهد، این تغییرات به اندازهسازمان ما را تغییر می
سال آینده کار خود را ترسیم کنیم. اکهثهر  ۳۹انداز توانیم تصویر روشنی از چشم

ترین اطال اتی درباره ها با کمبدون دسترسی به رایانه ۱۹ها در دهه آرشیویست
هها، بهر های گذشته آرشیویستپرداختند. اما در خالل سالآن به کار خود می

ههای که زائیهده فهنهاوری  –دسترسی مستمر به اطال ات الکترونیکی و دیجیتالی 
ای به رایانه ها به اندازهورزند. امروزه حتی آرشیویستتاکید می  –ای است رایانه

 –های خود نیستند.  صر اطال هات اند که بدون آن قادر به انجام فعالیتوابسته
 –های اطال اتی همراه بهوده اسهت که با پیشرفت همه جانبه تجهیزات و فناوری

ههای ناپذیر با گذشته و در  ین حال چالشها را با امکانات سنجشآرشیویست
های پیوسته و روزافزونی روبرو ساخته است. برقراری امکان ارتباط از طریق نظام

افزارهای متنوع و پیشرفتهه افزار و نرمهای داخلی از ی  سو و ظهور سختشبکه
هها را آرشیهویسهت  –گردد که روز به روز به قابلیت آن افزوده می  –از سوی دیگر 

زفهره و بهرومهنهد، هایی ساخته است )الماسیناگریز از تعامل در چنین سامانه
 (.۳۷۷-۳۹۰، ص ۷۸۳۳

توسط مراکز آرشیوی و سهایهر مهراکهز  2های کاربردی وب برداری از برنامهبهره
ها دارد. تهعهدادی از ی آنرسانی تاثیرات بسزایی بر خدمات و مجمو هاطالع

های اجتما ی در آرشیوها در دو بعد ابزاری و ترین مزایای استفاده از رسانهمهم
 سندی، برای سازمان و کاربران آن  بارتند از: 

 گاهی نسبت به مجمو ه  ی آنگسترش خدمات ی  آرشیو و افزایش آ
 افزایش کیفیت و کمیت خدمات آرشیو 
  افزایش دسترسی افراد به مجمو ه و تنوع کاربران )بازدیدکنندگان، کهاربهران

 بالقوه و یا کاربران فعلی(

 افزایش اهمیت آرشیو در نظر کاربران 
  ،افزایش ارتباط، تعامل و مشارکت کاربران؛ و در نتیجهه ایهجهاد تهفهاههم

بازدیدهای مجدد، استفاده بیشتر و بدین ترتیب ارجاع بیشتهر بهه مهنهابهع 
 آرشیوی

  شناسایی کاربران به  نوان منبع ارزشمندی از اطال ات 
 گسترش مجمو ه و افزایش منابع آرشیو 
 کم  به بهبود سواد اطال اتی کاربران و  موم مردم 
 گاهی مداوم از روند آرشیو و فناوری  های در حال ظهورآ
 ای و نتیجه همکاری بالقوه با دیگر همکارانهای حرفهگسترش شبکه 
 توسعه بیشتر حرفه 

های اجتما ی در مهراکهز اطهالعبا وجود مزایای ذکر شده در بکارگیری رسانه
رسانی، همچون بسیاری از این مراکز و به ویژه آرشیوها به  لل متعددی مخالهف 

انهدازنهد. ها را به تعویهق مهیباشند و یا استفاده از آناستفاده از این ابزارها می
هها، برخی از این  لل غیرمعقول بوده و ناشی از  دم دانش نسبت به این فناوری

باشد، اما برخی ها و تصور اتالف زمان کاری کارکنان میاهمیت شمردن آنبی
 توان به موارد زیر اشاره نمود:رسند که از این میان میتر به نظر میدیگر معقول

 از بین رفتن ا تبار و اصالت آرشیوی 
 پرهزینه بودن تکنولوژی 
 ها و اندک بودن زمان کارکنان آرشیوزمان بر بودن برنامه 
 ۳های آرشیوی همزمان با بکارگیری تکنولوژی وب تغییر در پارادایم 
  نیاز به طی شدن سلسله مراتب مدیریت برای تصویب اسهتهفهاده از ایهن

 ها فناوری
 ها  دم اطمینان نسبت به رایگان ماندن برنامه 
 ها از سوی کاربران  مسائل امنیتی: نظیر  دم اطمینان نسبت به حفاظت داده

های اجتما ی، خطر دسترسی به اطال ات تهوسهط اشهخهاص بها  شبکه
های تجاری، احتمال سوءاستفاده تحت نام ی  سازمهان خهاص ) انگیزه

Nogueira,2050 ۷۸۰۷فرد و شکرزاده، نقل شده در مصاحب.) 
های منفی احهتهمهالهی نهاشهی از با توجه به مزایا و مشکالت ذکر شده، جنبه

رسد و همین ها به نظر نمیتر از مزایای بالقوه آنها سنگینبکارگیری این برنامه
های اجتما ی در آرشیوها را از طهریهق بهه  تواند لزوم بکارگیری شبکهامر نیز می

 حداقل رساندن این معایب توجیه نماید.

 گیریبحث و نتیجه
های اطال اتی و ارتباطی، و در های اخیر در زمینه فناوریتحوالتی که در سال

ها تحت تاثهیهر ها اینترنت، به وجود آمده، زندگی بشر را در تمامی جنبهراس آن
ههای گستر، به  نوان یکی از کارآمدترین قهابهلهیهتقرار داده است. وب جهان

هایهی کهه دارد، اینترنت، از بدو پیدایش تاکنون، به واسطه امکانات و توانمندی
ها، و نهادهای مختلف را به میزان شایان توجهی تحت تاثیر خهود افراد، سازمان

ها و آرشیوها نیز، از مزایای این پهدیهده قرار داده است. قدر مسلم آن که کتابخانه
ای و ههمهیهن طهور های فرامتنی و چندرسانهاند. ویژگیبهره نبودهنوظهور بی

سر ت و سهولت تبادل اطال ات در محیط مجازی، موجب شده تا بسیهاری از 
های وب در جهت پهیهشهبهرد اههداف آرشیوها )دست کم در غرب( از قابلیت

برداری نمایند. از آن جایی کهه بهه کنندگان خود بهرهرسانی به مراجعهخدمت
گفته مایکل باکلند، راز پایائی و ماندگاری هر نظامی در گرو میزان سازگاری آن با 

باشد. الزم است آرشیوها برای حفظ ورند پایائی و پهویهائهی محیط اطراف می
وری از این پهدیهده خود، درصدد راهکارهای جدیدی جهت افزایش سطح بهره
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، ص ۷۸۳۰گستر برآیند )طباطبایی امیری و خبهازان، نوظهور، یعنی وب جهان
۰۸.) 

که یکی حفهظ و به ا تقاد سر هیالری جنکینسون دو وظیفه اساسی آرشیویست
حراست اسناد باارزش و دیگری در معرا استفهاده قهرار دادن مهنهابهع بهرای 
پژوهشگران است نباید با هم  وا شود. به این معنی که اگر این دو وظیفه با ههم 
 وا شود آرشیویست صرفا به  نوان ی  انباردار خواهد بود. بهه ا هتهقهاد وی 

وظایف قانونی ی  آرشیویست تنها با حفظ و نگهداری اسناد باارزش پایان نمهی
یابد )اگرچه نگهداری آنها بسیار مهم است(، افزایش مستمر مجمو ه و از ههمهه 

سازی محتوای اطال اتی اسناد و ایجاد و تدارک تسهیالت الزم برای تر آمادهمهم
پژوهشگران، از وظایف دیگر است. او معتقد است وظایف آرشیویست سه جنبهه 

دارد: حراست از اسناد باارزش، مشارکت در فرایند افزودن بر مجمو هه و آمهاده
 (.۷۰۷، ص ۷۸۰۹سازی اسناد برای استفاده مراجعان و پژوهشگران )فدایی، 

هها رشته تخصصی آرشیو هم به درون و هم به بیرون توجه دارد. آرشهیهویسهت
یشان هستند  الوه بر این آنههها مسئول گردآوری، پردازش و حفاظت از مجمو ه

ها تا حد امکان توسط کهاربهران موظف هستند که تضمین کنند که این مجمو ه
گیرد. منابع آرشیوی معموال به دلیل ارزش ذاتی )ارزش آنها مورد استفاده قرار می

شوند بلکه آنها به دلیل استهفهاده و به  نوان ی  شیء( حفاظت و نگهداری نمی
شوند. آرشیوها برای اسهتهفهاده توانند داشته باشند، نگهداری میکاربردی که می

اند تا استفاده بشهونهد، بهرای بسهیهاری از هستند. چون آرشیوها به وجود آمده
ها، پدیدار شدن )ظهور( اینترنت و شبکه جهانی وب فرصت مغتنمی آرشیویست

یشان است. وب ی  بستر قدرتمند بهرای ایهجهاد برای توسعه مخاطبان مجمو ه
ها، و به دست آوردن کاربران گذاری اطال ات درباره مجمو همخازن، به اشتراک

هها اجهرا جدید است. وب اصول آرشیوها را که تحت وظایف سنتی آرشیویست
دهد؟ برای تهقهریهبها دهد. پس وب چه چیزی را تغییر میشوند را تغییر نمیمی

همه آرشیوها، وب راهی است برای تعامل و ارتباط با  موم مردم. وب چهگهونهه 
ترین تغیهیهرات دهد؟ به نظر من  مدهتعامل و ارتباط ما را با کاربرانمان تغییر می

  بارتند از: 
 یابی کنند.راهنمایی کاربران، تا منابعی که نیاز دارند را مکان 
 های مرجع.حجم و نوع درخواست 
 هایشانانتظارات کاربران درباره چگونگی اجرای پژوهش 
 انتظارات کاربر در مورد سر ت در فرایند خدمات مرجع 
 هاجابه جایی حجم کاری از محققان و پژوهشگران به آرشیویست 
 افزایش حجم کاری آرشیویست( هاTheimer,2050,p.5-2.) 

های متنو ی شان با رسانهکنند که اگرچه حرفهها شکایت میاغلب آرشیویست
ای مثل کتاب، فیلم، و ... سروکار دارد، اما آرشیویست غالبا ی  تصویر کلیهشهه

دارد: قدیمی و رنگ و رو رفته، زندگی در گذشته، نگران )شیفته( اسنادش، نهاتهوان 
های فقط پژوهشگرانی که به نهظهر از سروکار داشتن با فناوری، برآوردن خواسته

آرشیویست الیق و شایسته هستند. آرشیوها همیشه به  نوان مکانی پر از گهرد و 
هایی خلوت، بهه شوند. آرشیوها مکانخاک و کپ  زده )و یا هر دو( شناخته می

هایی کهه وب ندرت دیده شده، آرام و تاری  هستند. با پذیرش فناوری و فرصت
ای را بشکننهد و توانند آن ظاهر و قالب کلیشهها میکند آرشیویستفراهم می

نشان بدهند که در حقیقت ما محافظ از دنیا بی خبر اسناد متالشی شده نیستیم )
Theimer,2050,p.9.) 

های اطال اتی و ، رویکردی نوین برای استفاده از ابزارها، فنون، فناوری۳آرشیو 
افزارهای اجتما ی در امور آرشیو و حرکت به سهوی آرشهیهوههای ارتباطی،و نرم

 ۳های وب ، استفاده از وب و فناوری2بدون مرز است. به  بارت دیگر، آرشیو 
برای ایجاد بستری مناسب جهت برقراری ارتباط و تعهامهل مهیهان کهاربهران و 

ی  نظام کاماًل  ۳آرشیویست به منظور ارائه بهتر خدمات اطال اتی است. آرشیو 
دموکراتی  و مبتنی بر مشارکت و همکاری دوسویه میان آرشیویسهت و کهاربهر 

دهنهد و آرشهیهو بهه کاربران به آرشیو پاسخ می ۳آرشیو است. در آرشیو نسل 
، کاربرمحور و کاربرپسند هستند. در واقع آرشهیهو ۳کاربران. بنابراین، آرشیوهای 

انهدازی است. بها راه ۳۷های دلپذیرش، آرشیو دلخواه کاربران قرن ، با ویژگی۳
برای آرشیوها، کاربران نیز بهه جهرگهه دسهت ۳هایی مبتنی بر وب سایتوب

بندی، اشا ه و بازیابی اطال هات و اندرکاران فرآیند گردآوری، سازماندهی، رده
در واقع تعامهل،  ۳پیوندند. آرشیو منابع اطال اتی در نظام سازماندهی آرشیو می

 ها و کاربران است. همکاری و اشتراک اطال ات و تجربه میان آرشیویست

 منابع
 ( ۷۸۰۹اسفندیاری مقدم،  لیرضا؛ حسینی شعار، مهنهصهوره.)» مهیهزان

های دانشگاهی همدان از امکانات و آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه
-۷۵۸. صص ۵۸رسانی. شماره کتابداری و اطالع .»۳های وب قابلیت

۷۳۳. 
 ( آرشیو وب در ایران: از تصور تا واقعیت. کتاب ۷۸۰۳اصنافی، امیررضا .)

 .۳-۸. صص ۷۳۸ماه کلیات. شماره 
 ( ۷۸۳۳اصنافی، امیررضا؛ پاکدامن نائینی، مریم؛ باواخانی، آنهاههیهتها.)

رسهانهی و مهدیهریهت اسهنهاد ؛ رهیافتی نو در خدمات اطالع۳آرشیو «
های نخستین همایش مهلهی آرشهیهوی در: مجمو ه مقاله.»الکترونیکی

)آرشیو برای همه(. به کوشش غالمرضا  زیزی. تهران: سازمان اسهنهاد و 
 .۷۹۱-۰۴کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران: 

 ها نقش آرشیویست«(.۷۸۳۳زفره، صادق؛ برومند، محمد لی )الماسی
در: آرشیو، کتابخانه و موزه، وجوه اشتراک و افهتهراق: .»در  صر اطال ات

مجمو ه مقاالت هشتمین همایش سراسری انجمن  لمی، دانشهجهویهی 
رسانی دانشگاه الزهراء )س(. به کوشش سعید رضهایهی کتابداری و اطالع

 .۳۷۳-۳۹۱آبادی و نگین نیکومنظری. تهران: کتابدار: شریف
 ( ۷۸۰۷امیری، مجتبی و یونس نوری مرادآبادی.)» بررسی رابهطهه مهیهان

نگرش سیاسی، ا تماد به رسانه ملی، مخاطبان فعال، و گرایش دانشجویان 
مطالعات میان رشته.»های اجتما ی مجازیهای تهران به شبکهدانشگاه

 .۸۸-۸۰(. صص ۳)۳ای در رسانه و فرهنگ. 
 ( ۷۸۰۷برات دستجردی، نگین و سمیه صابری.)» بررسهی رابهطهه بهیهن

های اجتما ی بر ا تیاد به ایهنهتهرنهت و افسهردگهی در استفاده از شبکه
تحقیقات  لوم رفتهاری. .»های پیام نور شهر اصفهاندانشجویان دانشگاه

 .۸۴۷-۸۸۳(. صص ۷۹)۵
 ( ۷۸۰۷بشیر، حسن و محمدصادق افراسیابی.)»های اجهتهمها هی شبکه

اینترنتی و سب  زندگی جوانان: مطالعه موردی بزرگترین جامعه مهجهازی 
 .۸۳-۸۷(. صص ۵)۷تحقیقات فرهنگی .»ایرانیان

 های اجتما ی، پدیهده فهراگهیهر شبکه«(.۷۸۰۳باشی، احد )رضایان قیه
 .۷۱-۷۳. صص ۴۳.آورد نورره.» صر ارتباطات

 هها و های اجتما ی؛ فهرصهتشبکه«(.۷۸۳۰الله )پور، روحسلیمانی
 .۷۰-۷۴. صص ۸۷آورد نور، ره.»تهدیدها

 ( ۷۸۳۳سهیلی، فرامرز؛ خلیلی، لیال؛ دالوند، معصومه.)» تحلیل محتوای
در: آرشیو، کتابخانه و موزه، .»های آرشیوهامیزهای آرشیو دیجیتالی وبگاه
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وجوه اشتراک و افتراق: مجمو ه مقاالت هشتمین همایش سراسری انجمهن 
رسانی دانشگهاه الهزههرا )س(. بهه  لمی، دانشجویی کتابداری و اطالع

۳۸آبادی و نگین نیکومنظری. تهران: کتابدار: کوشش سعید رضایی شریف
-۷۹۳. 

 ( ۷۸۳۸صابری، محمدکریم؛ صدیقی، حسن.)» تغییر دوباره وب: مهروری
. صص ۸رسانی. شماره یابی و اطالعاطالع.»۳با نگاهی به وب  ۷بر وب 
۷۷-۷۱. 

 های بررسی نفوذ شبکه«(.۷۸۳۳پرور، حمید و سیدوحید  قیلی )ضیایی
-۳۸. صهص ۳۹رسانه. شماره .»اجتما ی مجازی در میان کاربران ایرانی

۴۳. 
 آرشهیهو «(.۷۸۳۰الهدی )السادات؛ خبازان، بنتطباطبایی امیری، فائزه

.»های فهکهریرقمی و نقش آن در هدایت مدیریت دانش و تسهیم سرمایه
 .۷۷۸-۰۳. صص ۱۰گنجینه اسناد. شماره 

 ( مقدمه۷۸۰۹فدایی، غالمرضا .) :ای بر شناخت اسناد آرشیهوی. تهههران
 سمت.

 ( فرهنگ۷۸۰۹کریبر، گلن؛ مارتین، رویستون .)های دیجیتال: درک رسانه
 های جدید. ترجمه مرضیه وحدانی. تهران: نشر ساقی.

 ههای (. بکارگهیهری شهبهکهه۷۸۰۷فرد، زهرا؛ شکرزاده، مهری )مصاحب
 اجتما ی در آرشیوها. )ارائه کالسی واحد مدیریت آرشیو، دانشگاه تهران(

 (. ۷۸۰۹زاده وایقان،  لی )زاده، محمد؛ صادقنژاد، ا ظم؛ حسننجفقلی
ها و ابزارهای بازیابی. تههران: نشهر دنیای مجازی: امکانات، قوانین، روش

 کتابدار.
 ( نقش یونسکو در حفظ میراث مسهتهنهد جهههانهی. ۷۸۳۳نشاط، نرگس .)

 .۷۷۹-۷۹۸. صص ۱۸گنجینه اسناد. شماره 
 ( وب ۷۸۰۷نگهبان، محمدباقر .)شیراز: نشر همارا.۳و کتابخانه  ۳ . 
 ( کتابخانه ۷۸۳۱نوروزی،  لیرضا .)ای مبتنی بر وب : خدمات کتابخانه۳

 .۸۵-۳۴. ص ۷۸۷. کتاب ماه کلیات. شماره ۳
 آبهادی، مهریهم )آبادی، سعید؛  شقفرد، فاطمه؛ رضایی شریفنوشین

سازی آرشهیهوههای وب مهلهی های مجمو هبررسی سیاست«(.۷۸۰۷
.»کشورهای منتخب: ارائه سیاهه پیشنهادی بری آرشیهوههای وب مهلهی

 .۷۹۸-۳۹. صص ۳۵گنجینه اسناد. شماره 
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 معرفی سایت

 ( The Interactive Archivist) ۱آرشیویست تعاملی

 پدیدآور: نیره خداداد شهری

 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهراء )س(

shahri.lib.65@gmail.com 

توسط پهیهتهر ون  ۳۹۹۸و آرشیو، نخستین بار در سال  ۳های وب تلفیق فناوری
گاردرن در همایش ساالنه انجمن آرشیودارهای آمریکا مطرح شد. وی بهر ایهن 

، به سر ت ۳های وب ای، با استفاده از قابلیتا تقاد بود که آرشیودارهای حرفه
توانند به مدیریت منابع آرشیوی بپردازند و این موقعهیهت را بهرای و سهولت می

ههای کاربران فراهم آورند تا شخصا منابع آرشیوی خود، و به خصوص مجمو هه
را از طریق قابهلهیهت  –مثل تصاویر تاریخی مهمی که در اختیار دارند   –شخصی 

برای مراکز آرشیوی ارسال کنند و آنها را با دیگر کاربران بهه  ۳های موجود در وب 
توان بیان داشت که به تدریج و بها پهیهدایهش اشتراک بگذارند. اینجاست که می

نیز خهواههیهم بهود. در واقهع  ۳شاهد ظهور اصطالح آرشیودار  ۳مفهوم آرشیو 
تواند در ایجاد، نگهداری و مدیریت منابع آرشیوی نقش بسزایی ، می۳آرشیودار 

تر و پویاتری را از خود داشته باشد و در مقایسه با آرشیودارهای سنتی، نقش فعال
 ۳در مراکز آرشیوی به معرا اجرا بگذارد.

های آمهریهکها در سهال سایت آرشیویست تعاملی از طرف انجمن آرشیویست
و کهری ال.  ۸اندازی شده است. این سایت توسط جی. گوردن دنیسراه ۳۹۹۳

شهود کهه ای در قسمت فوقانی سایت دیده مهیشود. جملهمدیریت می ۴نیمار
مطهالهعهات «کند: اندازی سایت مذکور را در ی  جمله خالصه میهدف از راه

 .»۵برای ارتقای تجربه آرشیوی ۳موردی جهت بکارگیری وب 

و  ۳سایت بسیار ساده و کم حجم است و به طور اختصاصی به مطالعات وب 
ای کوتاه، به معرفی وب پردازد. در صفحه اصلی سایت، پس از مقدمهآرشیو می

ها و تعاریف گوناگونی ابتدا به معرفی ایهن پردازد، و با مثالو ابزارهای آن می ۳
معرفی شده در این سایت  بارتند از:  ۳فناوری نوین پرداخته است. ابزارهای وب 

های اشتهراک  های اجتما ی، مشاپ، سایتوبالگ، ویکی، آر.اس.اس.، شبکه
و آرشیو را بررسی  ۳تصویر، پادکست، فولکسونومی و .... سپس نقاط تالقی وب 

نموده و مطالعات موردی که تا کنون در این زمینه انجام شده به صورت کامل در 
اختیار کاربران قرار داده شده است. مطالعات موردی به تفهکهیه  بهکهارگهیهری 

 در دسترس قرار دارند.  ۳ابزارهای وب 

های آن در ی  سایت تقهریهبهًا  ای دارد. پرداختن به همه جنبهآرشیو دامنه گسترده
گرایی و مطالهعهه  بینیم دنیا به سمت تخصص کار دشواری است. همانطور که می

موردی روی آورده است. این سایت نمونه بارزی از این دست است. مهطهالهعهه 
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تواند مهفهیهد  ها، متخصصان کامپیوتر، کتابداران، و ... می سایت برای آرشیویست
ههایهی بهه  اندازی چنین سهایهت توانند با راه های ایرانی نیز می باشد. آرشیویست

 اشتراک و تبادل تجربه بپردازند.

یس  ها: پانو

1. Address: interactivearchivist.archivists.org 

آرشیهو «(.۷۸۳۳. اصنافی، امیررضا؛ پاکدامن نائینی، مریم؛ باواخانی، آناهیتا )۳
در:  .»رسانی و مدیریت اسناد الکهتهرونهیهکهی؛ رهیافتی نو در خدمات اطالع۳

های نخستین همایش ملی آرشیوی )آرشیو برای همه(. به کوشهش مجمو ه مقاله
غالمرضا  زیزی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایهران: 

۰۴-۷۹۱. 

3. J. Gordon Daines 

4. Cory L. Nimer 

5. Case Studies in Utilizing Web 2.0 to Improve the Archival 
Experience. 

به مناسبت چهارم آبان ماه سالروز سخنرانی افشاگرانه 

 ۱۱۳۱امام خمینی درباره امتیاز کاپیتوالسیون در سال 

 گردآورنده: مهدیه شیخ عباسی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهراء )س(

Mahdiye.sh609@gmail.com 

در ایران  موضوع کاپیتوالسیون برای اولین بار در  صر صفوی مطرح شد، ولی 
هیچ وقت تحقق نیافت. در دوره قاجار و در پی شکست ایران در جنگ با روسیه 

 ۳و  ۱قرارداد ترکمانچای به ایران تحمیل شد. در این قرارداد و به موجب فصول 
آن، قانون مصونیت قضایی مستشاران روسی به ایران تحمیل و پس از آن دولتهای 

انگلیس و فرانسه نیز کاپیتوالسیون را به ایران تحمیل نمودند. تا باالخره در سال 
 ش. این قانون در ایران لغو گردید.۷۸۹۸

در پی تصویب این الیحه سانسور شدیدی بر رسانه های گروهی حاکم شد تا 
هیچگونه خبری در مورد الیحه کاپیتوالسیون به بیرون درز پیدا نکند. ولی چند 

روزی از تصویب این الیحه نگذشته بود که مجله داخلی مجلس شورای ملی که 
 متن کامل مذاکرات مجلس را در برداشت بدست امام خمینی )ره( رسید.

امام خمینی )ره( به منظور افشای این خیانت تصمیم گرفتند که طی ایراد نطقی، 
گاه  این  مل رژیم شاه را به اطالع  موم برسانند. قبل از هر چیز، ایشان برای آ

ساختن  لما و روحانیون مرکز و شهرستانها، پی  هایی همراه با نامه به اطراف و 
اکناف کشور روانه نمودند و خود نیز با مقامات روحانی قم به گفتگو نشستند. به 

تدریج تعداد کثیری از مردم ایران وارد قم شدند، تا خود شاهد این سخنرانی 
 باشند.

رژیم شاه که از برنامه سخنرانی حضرت امام )ره( اطالع پیدا کرده بود، برای 
جلوگیری از این سخنرانی نماینده ای به قم ا زام داشت. این فرد نتوانست به دیدار 

امام خمینی )ره( نایل گردد، ولی در دیداری با فرزند امام، حاج آقا مصطفی 
 خمینی، این پیام را برای حضرت امام )ره( فرستاد:

)آمریکا به منظور کسب وجهه در میان مردم ایران با تمام قدرت فعالیت می کند و 
پول می ریزد و از نظر قدرت در موقعیتی است که هرگونه حمله به آن، به مراتب 

خطرناکتر از حمله به شخص اول مملکت است! آیت الله خمینی اگر این روزها 
بنا دارند نطقی ایراد کنند باید خیلی مواظب باشند که به دولت آمریکا برخوردی 
نداشته باشد که خیلی خطرناک است و با  کس العمل تند و شدید آنان مواجه 

 خواهد شد. دیگر هر چه بگویند حتی حمله به شاه چندان مهم نیست(

این تهدیدات کوچکترین اثری در  زم راسخ حضرت امام )ره(، نداشت و ایشان 
، سخنرانی بسیار آتشین، کوبنده و افشاگرانه به  مل آوردند و ۷۸۴۸آبان  ۴در روز 

مردم ایران را از جزئیات این خیانت مطلع ساختند. حضرت امام خمینی )ره( این 
سخنرانی را  الوه بر اینکه در روز تولد حضرت فاطمه زهرا )س( ایراد فرمودند، 
سخنان خود را با آیه استرجاع )انا لله و انا الیه راجعون( شروع نمودند و طی آن 

شدیدترین حمالت را مستقیمًا  لیه آمریکا و شاه وارد نمودند. جیمزبیل، محقق 
آمریکایی، در مورد این سخنرانی چنین می گوید: )این سخنرانی پرشور او، یکی 

از مهمترین و تحری  کننده ترین بیانات سیاسی ایراد شده در ایران در این قرن 
می باشد. حضرت امام خمینی )ره( در این سخنرانی با کمال قدرت و بطور 

مستقیم، شاه و آمریکا را به دلیل تالش برای نابود کردن یکپارچگی و استقالل 
 ایران مورد حمله قرار داد(

امام خمینی )ره( به ایراد سخنرانی اکتفا نکردند و در همان روز، ا المیه ای روشن 
 و غنی نیز  لیه احیای کاپیتوالسیون صادر کردند.

 منبع:

  پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران ؛موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی 
http://pahlaviha.pchi.ir/show.php?page=contents&id=6775 
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 تصاویری از سخنرانی امام خمینی  لیه کاپیتوالسیون

 مرکز اسناد انقالب اسالمی به آدرس:به نقل از

http://www.irdc.ir/fa/content/52055/default.aspx 

 

 اخبار آرشیوی

 سپیده پناهی وحید

 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهراء )س(

sepideh.panahivahid@gmail.com 

 فراخوان مقاله

در باب وب و رسانه های اجتما ی از  AAAIنهمین کنفرانس بین المللی 
کسفورد بریتانیا برگزار خواهد شد.گفتنی  ۳۹۷۵مه  ۳۰تا  ۳۸ در شهر آ

انجمن گسترش و توسعه هوش مصنو ی، واقع در  AAAIاست 
توانند به این لین  مراجعه  مندان می کالیفرنیای ایاالت متحده است.  القه

 بفرمایند.

http://www.icwsm.org/2015/index.php 

 »از آرشیویست بپرس!«روز 

ها از طریق شبکه  سا ت، آرشیویست ۳۴اکتبر امسال، پنجشنبه، برای  ۸۹
پاسخگوی تمام  AskAnArchivistDay#به آدرس  twitterاجتما ی 

های  سواالت آرشیوی خواهند بود. این رخداد از جدیدترین فعالیت
 های آمریکا خواهد بود. انجمن آرشیویست

 فراخوان مقاله

کتابخانه ملی اسکاتلند، یازدهمین کنفرانس بین المللی سنجش  ملکرد 
برگزار  ۳۹۷۵ژوئیه  ۳۳الی  ۳۹های اطال اتی را در  ها و سرویس کتابخانه

 خواهد کرد.  القه مندان می توانند به این لین  مراجعه بفرمایند.

www.york.ac.uk/conferences/northumbria/ 

 روز وقف کتابخانه و موزه ملی مل  هفتاد و هفتمین سال

روز وقف کتابخانه و موزه ملی مل  بر آستان قدس رضوی  آبان، سال ۸
خورشیدی، هفتاد و هفتمین  ۷۸۰۸سنگ، در سال  است. این گنجینه گران

های تخصصی  ای تازه از فعالیت گذارد و به دوره سال وقف را پشت سرمی
 شود. وارد می

http://www.york.ac.uk/conferences/northumbria/
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