
چکیده
ایفا  معاصر  تاریخ نگاری  در  مؤثری  بسیار  نقش  تاریخ شفاهی   امروزه 
کاربرد  تاریخی،  مطالعات  برای  تحقیقی  ابزار  یک  به عنوان  و  کرده 
فراوانی دارد. منابع حاصل از مصاحبه های تاریخ شفاهی، در بین منابع 
تاریخی  فضای  و  شرایط  بازسازی  به  و  دارد  جای  تاریخی  دست اول 

موضوع پژوهش کمک شایانی می کند.
اشاعۀ  سیاست  راستای  در  ایران  ملی  کتابخانۀ  و  اسناد   سازمان 
تاریخ شفاهی  مصاحبه های  از  حاصل  منابع  اطالع رسانی  به  اطالعات، 
راستا  این  در  لذا  می پردازد.  )وب(  جهانی  گستردۀ  شبکۀ  روی  بر 
اساس  بر  منابع صورت گیرد، سپس  این  از  مناسبی  توصیف  است  الزم 
قواعد فهرست نویسی ماشین خوان )مارک(، داده های موجود بر روی 
قرار گیرد.  پژوهشگران  استفادۀ  مورد  و  بارگذاری شده  شبکۀ وب 
نوشتار پیش رو، به  بررسی روند اطالع رسانی تحت  وب مصاحبه های 
مراحل  و  می پردازد  ایران  ملی  کتابخانۀ  و  اسناد  سازمان  تاریخ شفاهی 

اجرای آن را توصیف و تشریح می کند.

کلیدواژه ها:
اطالع رسانی، وب، تاریخ شفاهی، سازماندهی.

تاریخ شفاهی، دوفصلنامه، سال دوم، شماره اول، شماره پیاپی3، بهار و تابستان 1395، صص 67-58
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مقدمه:
شبکۀ گستردۀ جهانی یا به اختصار وب2، نوعی نظام رایانه ای است که از تعدادی خدمت دهنده های 
فرامتنی  نشانه گذاری  زبان  از  استفاده  با  که  اسنادی  انتقال  برای  و  است  شده  تشکیل  اینترنت 
)اچ.تی.ام.ال(3 قالب بندی شده اند، از پروتکل انتقال فرامتن )اچ.تی.تی.پی(4 استفاده می کند. وب 
به عنوان یک نظام رایانه ای از معماری کاربر/ کارگزار بهره می برد. در این نوع معماری هر رایانه 
رایانۀ کاربر  ارائه کننده خدمت )کارگزار(.  یا  موجود بر روی شبکه، یا خدمت گیرنده )کاربر( است 
درخواستی به سوی کارگزار ارسال می کند و کارگزار پس از پردازش درخواست، پاسخ مقتضی را 
که می تواند یک صفحۀ وب باشد برای کاربر ارسال می کند. اطالعات موجود بر روی وب می تواند 

شامل انواع داده های متنی و غیر متنی از جمله صدا، تصویر و فیلم باشد.5
 ظهور وب به عنوان یک منبع اطالعاتی، چالش ها و فرصت هایی را در حوزۀ اطالع رسانی به همراه 
تنها  نه   که  چرا  به چالش می کشد؛  را  اطالع رسانان  مهارت  و  دانش  تحوالت،  این  است.  آورده 
ماهیت منابع اطالعاتی و نحوه دسترس پذیر ساختن آنها دستخوش تحول شده، بلکه تعداد و طیف 
کاربران و نیز رفتار اطالعاتی آن ها نیز از این شرایط متأثر شده است. لذا یکی از چالش های اصلی 
اگرچه  وب  است.  وب  منابع  و  اطالعات  دسترس پذیری  و  سازماندهی  اطالع رسانان،  پیش روی 
عظیم ترین خزانۀ اطالعاتی جهان است، اما بخش زیادی از اطالعات آن فاقد سازماندهی مطلوب 

بوده و در نتیجه بازیابی آن با مشکالت بسیاری روبروست.6

پیامنه صالحی1

1- کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، 

سازمان  تاریخ شفاهی  مسئول  کارشناس 

pe_salehi@ .اسناد و کتابخانۀ ملی ایران

yahoo.com

2- World Wide Web (www).
3- Hypertext Mark-up 
Language (HTML).
4- Hypertext Transfer 
Protocal (HTTP).

5- منصوریان، یزدان. »وب چیست و چه 

اهمیتی دارد«. منا: مجله الکرتونیکی مرکز 

مدارک علمی ایران، دوره 2، ش 1، )1382(، 

ص 32.

»وب«.  حمیدرضا.  مهموئی،  جاملی   -6

اطالع رسانی،  و  کتابداری  دائره املعارف 

تهران:  خرسوی.  فریربز  نظر  زیر  ج 2، 

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، 1385، 

ص 1820.

اطالع رسانی تحت  وب مصاحبه های تاریخ شفاهی 

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران
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تاریخ شفاهی
گذشت حدود شصت سال از پیدایش و رونق تاریخ شفاهی در جهان و حدود سی سال از آغاز این 
فعالیت در ایران، اهمیت آن را به عنوان یکی از شیوه های پژوهشی، با ماهیتی میان رشته ای در 
تاریخ پژوهی و تاریخ نگاری دوچندان ساخته است. داده های حاصل از مصاحبه های تاریخ شفاهی، 
به لحاظ زنده بودن، برخورداری از پویایی و توانایی در انتقال گفتمان حاکم بر زمان رخدادها، اهمیت 
شایان توجهی دارد. همچنین از این منظر که مدارک متکثری پیش روی مورخان قرار می دهد و 

آنها را در شناخت جلوه های مختلف کنش انسان ها یاری می نماید، حائز اهمیت است.1 
پس از پیروزی انقالب اسالمی، افراد و سازمان های متعد دی شروع به گردآوری و تدوین تاریخ 
معاصر ایران کردند. البته عده ای به مقوله تاریخ شفاهی توجه نموده و به مصاحبه با شخصیت های 
اسنادی  مراکز  اساس،  بر همین  پرداختند.  جریانات مختلف  و  وقایع  در  اثر  منشاء  و  موثر  فعال، 
همت  موضوع محور،  و  شخصیت محور  به شکل  تاریخ شفاهی  گردآوری  به  به گونه ای  هریک  نیز 
گماشتند. از آن میان، سازمان اسناد ملی ایران2 نیز با تأسیس ادارۀ آرشیو شفاهی3 در اواخر سال 
و  ثبت  به   مکتوب،  اسناد  اطالعات  تکمیل  به منظور  اداره  این  نمود.  آغاز  را  فعالیت  این   ،1371
از  موافقت  با کسب  آن گاه  کرد،  اقدام  معاصر  تاریخ  در  اثر  منشاء  خاطرات شخصیت های  ضبط 
مصاحبه شوندگان دربارۀ زمان و نحوۀ انتشار مصاحبه ها، شماری از فراورده های شفاهی را به صورت 

الکترونیک یا چاپی در اختیار عالقمندان قرار داد.

توصیف منابع تاریخ شفاهی
برای سهولت دسترسی به اطالعات مصاحبه های تاریخ شفاهی و سازماندهی آن ها، الزم است مانند 
سایر منابع کتابخانه ای و آرشیوی، توصیف مناسبی از این منابع صورت گیرد. در گروه تاریخ شفاهی 
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، کاربرگه ای به نام »کاربرگۀ توصیف« برای نیازهای آرشیوی 
و بازیابی اطالعات مختلف محتوایی و ظاهری منابع تاریخ شفاهی طراحی شده است. هر کاربرگۀ 

توصیف منابع تاریخ شفاهی، شامل دو بخش اصلی است: 
• توصیف مدرک یا اطالعات ظاهری و مشخصات منبع.	
• توصیف محتوای مدرک یا اطالعات مربوط به اهداف اجرای طرح، موضوع طرح و تحلیل 	

مضمون مصاحبه4.

اطالعات توصیفی
تهیۀ اطالعات توصیفی به  معنی ثبت و ارائه ویژگی های عمومی آثار از نظر مشخصات ظاهری 
فیزیکی  به مشخصات  مربوط  اطالعات  گونه  هر  تاریخ شفاهی،  منابع  مورد  در  است.  فیزیکی  و 

1- صالحی، پیامنه. »تاریخ شفاهی منایش 

در ایران«. تهران: سازمان اسناد و کتابخانۀ 

ملی ایران، 1394، ص 5.

2-  سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران 

کنونی.

3- گروه اطالع رسانی منابع دیداری- 

شنیداری کنونی.

4- نورائی نژاد، فاطمه. راهنامی 

توصیف منابع تاریخ شفاهی. شیوه نامۀ 

تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانۀ 

http:// ملی ایران، برگرفته از سایت

www.nlai.ir
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جای  تاریخ شفاهی  مجموعه های  در  که  منابعی  سایر  و  مصاحبه  تصویری  و  صوتی  حامل های 
می گیرد، در این دسته از اطالعات قرار داده می شود.

 مهم ترین عناصر اطالعات توصیفی مصاحبه عبارت است از: نام و نام خانوادگی مصاحبه شونده، 
نام و نام خانوادگی مصاحبه کننده )مصاحبه کنندگان(، نام و نام خانوادگی پیاده ساز، پدیدآور )متولی 
دسترسی.  و حق  جلسات  تعداد  مصاحبه،  مدت  مصاحبه،  محل  مصاحبه،  تاریخ  مصاحبه(،  انجام 
درج  نیز  منابع  آن  با هر جلسه مصاحبه، شناسۀ  مرتبط  منابع  کلیۀ  به  همچنین جهت دسترسی 
می شود، نظیر: شناسۀ ویدئو، سی دی صوتی، نگاتیو، عکس و ضمایم1. ضمنًا اطالعات دیگری که 
نمی توان در بخش های پیشین درج کرد، در قسمت توضیحات کاربرگه اضافه می شود، مواردی 

نظیر: اشکاالت فنی مصاحبه، حضور سایر افراد در مصاحبه و... .

اطالعات تحلیلی

عمومًا توصیف محتوای مدرک از توصیف ظاهر آن مشکل تر است. 

نتیجۀ استخراج اطالعات تحلیلی، به صورت توصیف موضوعات مصاحبه در قالب سرگذشت نامه، 
چکیده و کلیدواژه ها درمی آید. جهت تهیۀ اطالعات توصیفی الزم است متن مصاحبه به طور دقیق 
مطالعه شود و مطالب مطرح شده در هر جلسه از مصاحبه استخراج شود. البته باید از موارد بیان شده 
به صورت گذرا چشم پوشی کرد و مطالب با توضیح بیشتر را درج کرد. حاصل آن چکیده ای برگرفته 

از متن است که از قواعد دقیق و انضباط علمی پیروی می کند2 و شامل مهم ترین مباحث است.
تهیۀ سرگذشت نامه نیز براساس محتوای مصاحبه و جستجو در منابع مکتوب یا اینترنت صورت 
می گیرد و تهیۀ آن ضروری است، چون کلیدواژه ها یا توصیفگرها براساس سرگذشت نامه تدوین 

1- صالحی، پیامنه. »فهرست نویسی، 

رده بندی و آماده سازی منابع 

تاریخ شفاهی«. فصلنامۀ گنجینه اسناد، 

ش 61، )1385(، ص 18.

2-  نورائی نژاد، راهنامی توصیف منابع 

تاریخ شفاهی. هامن.
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شده و در نهایت مستندسازی می شوند. منظور از مستندسازی نیز استفاده از واژگان پذیرفته شده 
در نظام ذخیره و بازیابی اطالعات است. اصطالحنامه ها، فهرست سرعنوان های موضوعی فارسی، 
رایج ترین  از  زمینه،  این  در  مرجع  کتاب های  سایر  و  مؤلفان  و  مشاهیر  اسامی  مستند  فهرست 

ابزارهای مستندسازی به شمار می آید.

فهرست نویسی ماشین خوان )مارک(
کتابشناختی  اطالعات  تبادل  برای  است  قرن  ربع  از  بیش  که  است  ابزاری  متداول ترین  مارک، 
به کار می رود. با استفاده از مارک، می توان داده های موجود در یک فهرست برگه را به گونه ای آماده 
ساخت که رایانه بتواند همۀ آن ها را بخواند و بر روی هر داده، به گونه ای مناسب عمل کند. در 
فهرست برگه، اطالعات کتابشناختی، طبق قواعد نشانه گذاری استاندارد بین المللی کتابنامه نویسی 
در ناحیه های معینی ارائه شده است. در مارک، تمامی ناحیه ها و زیرناحیه ها، برای خوانده شدن و 
پردازش سریع به وسیلۀ رایانه نشانه گذاری می شود. با پیدایش شبکه های اطالعاتی وسیع در جهان، 

این تبادل اطالعات در سطحی بسیار گسترده تر از گذشته انجام می گیرد.
 علت پذیرش مارک در میان کتابخانه ها و موسسات آرشیوی، توان باالی آن در ذخیره و بازیابی 
سریع اطالعات به کمک رایانه و نیز استاندارد بودن آن در سطح جهان به منزلۀ ابزاری مناسب برای 
تبادل اطالعات کتابشناختی و فهرست نویسی است. پس از آن، با به وجود آمدن یونی مارک، اکنون 
سازمان های ملی فهرست نویسی قادرند با نوشتن برنامه های تبدیل، از کلیه فرمت های ماشین خوان 
برای تبادل اطالعات استفاده کنند. مسئولیت پشتیبانی از یونی مارک نیز بر عهدۀ برنامۀ نظارت و 
مهار اطالعات کتابشناختی جهانی مارک بین المللی1 است که یکی از برنامه های اصلی ایفالست2. 
هدف این برنامه، هماهنگ کردن فعالیت های مربوط به تکامل نظام های اطالعاتی و استانداردهای 

کتابشناختی ملی است.
برای  فرمتی  بلکه  نیست،  کتابخانه ای  مواد  از  خاصی  نوع  برای  اختصاصی  فرمت  مارک   یونی 
ارائه  آنها  انواع  انواع مواد کتابخانه ای و آرشیوی، بدون در نظر گرفتن شکل ها و  یکپارچگی همۀ 
می دهد. یونی مارک به منزلۀ یک قالب تبادل طراحی شده است و مستقل از هر نظام فهرست نویسی 
کتابشناختی  روابط  آن،  ثبات  یونی مارک،  ماهیت  خاص عمل می کند.3 همچنین  بین المللی بودن 
است.  ملی  مارک  ساختن  برای  آن  انتخاب  دالیل  جمله  از  قالب؛  این  تبادلی بودن  و  پیشرفته 
پایگاه های اصلی یونی مارک برای آرشیوها و کتابخانه ها شامل پایگاه های رده بندی4، مستندها5، 

کتابشناسی6 و موجودی7 است.

1- UBCIM
و  انجمن ها  بین املللی  فدراسیون   -2

مستقل،  ارگانی  کتابداری،  مؤسسه های 

است  غیر انتفاعی  و  غیر  دولتی  بین املللی، 

بین املللی،  تفاهم  ارتقای  آن  اهداف  که 

همکاری، گفت وشنود، پژوهش و توسعه 

جمله  از  کتابداری  زمینه های  همۀ  در 

کتابشناسی، خدمات اطالع رسانی و آموزش 

کارکنان و ایجاد تشکیالتی است از طریق آن 

بتوان جنبه های بین املللی کتابداری را ارائه 

دایره املعارف  »ایفال«.  نرگس.  نشاط،  کرد. 

کتابداری و اطالع رسانی، ج 1، زیر نظر عباس 

حّری. تهران: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی 

ایران، 1381، ص 424.

جامع  نرم افزار  »رسا،  مهدی.  داودی،   -3

تهران:  آرشیو«.  و  اسناد  مرکز  کتابخانه، 

چاپار، 1386، ص 37-31.

4- Classification
5- Authority
6- Bibliographic
7- Holding
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ورود اطالعات کاربرگه های تاریخ شفاهی در نرم افزار رسا
نرم افزار  رسا که براساس قواعد و استانداردهای یونی مارک به وسیلۀ شرکت پارس آذرخش جهت 
منابع سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران طراحی شد، پشتیبانی و دسترسی به اطالعات کتابشناختی 

کلیۀ منابع کتابخانه ای و آرشیوی نظیر: کتاب، عکس، سند، نسخ خطی و ... را بر عهده دارد.
 بسترسازی ورود اطالعات مصاحبه های تاریخ شفاهی در نرم افزار رسا سال 1389 آغاز گردید، با این 
هدف که پژوهشگران بتوانند از منابع تاریخ شفاهی نیز همانند سایر منابع سازمان اسناد و کتابخانۀ 
ملی ایران با سرعت و سهولت استفاده کنند. در واقع اینکه عنوان  »تاریخ شفاهی« به منزلۀ نوع 
ماده شناخته شده و به بخش جستجو در بانک اطالعات کتابشناسی )کاربرگه های رسا( و کتابخانۀ 

دیجیتال )رقمی( اضافه شود.
 اولین جلسات جهت فراهم کردن امکان ورود اطالعات مصاحبه ها در تیر و خرداد 1389 برگزار 
گردید. البته در این جلسات و جلسات بعدی، نمایندگان اداره کل فناوری و اداره کل پردازش و 
ماده  نوع  به عنوان  »تاریخ شفاهی«  تعیین  اولیه،  بحث های  در  داشتند.  تاریخ شفاهی حضور  گروه 
مطرح گردید و در تحقیقاتی که از طرف کارشناسان اداره کل فناوری صورت گرفت و با توجه 
به عنوان  تاریخ شفاهی  که  گردید1  مشخص  زمینه،  این  در  آمریکا  کنگره  کتابخانۀ  به تجربه های 
»کیت« یا مجموعه تلقی می شود، چون مجموعه ای از چند نوع ماده است و استفاده از نام عام 
مواد در کاربرگۀ تاریخ شفاهی، مستلزم داشتن محل نگهداری واحد برای انواع منابع تاریخ شفاهی 
نگهداری  و  حفظ  شرایط  رعایت  با  طبعًا  که  بود   ... و  عکس  ویدئو،  فیلم  کاست صوتی،  نظیر: 
منابع، امکان پذیر نبود. عالوه بر این، بیان شد2 که یونی مارک تاریخ شفاهی را به عنوان نوع ماده 

نمی پذیرد و اضافه کردن آن در جدول مربوط منطقی نیست.
 پس از بررسی های اولیه، به دلیل  اینکه در سال 1391 هنوز تاریخ شفاهی زیر نظر معاونت اسناد 
فعالیت می کرد، مطرح شد که با هماهنگی های الزم با کارشناسان ورود اطالعات رایانه ای معاونت 
بررسی های  و  اسناد  رایانه ای  رئیس گروه ورود اطالعات  با  از مذاکره  پذیرد. پس  اسناد صورت 
کاربرگه  بر:  مشتمل  سطح  سه  در  تاریخ شفاهی  کتابشناسی  کاربرگه های  شد  پیشنهاد  مجدد، 
مجموعه ای سطح یک شامل کل مصاحبه های انجام شده با یک شخصیت، کاربرگه مجموعه ای 
سطح دو شامل جلسات مختلف مصاحبه با یک شخصیت به تفکیک و در سطح سوم، منابع مرتبط 
البته  ... طراحی شود.  و  تصویری، عکس، ضمایم  کاست صوتی،  نظیر  مصاحبه  از  جلسه  هر  با 
پیشنهاد مذکور به دلیل مجازی بودن کاربرگه های سطح یک و دو، مورد پذیرش قرار نگرفت3، ولی 
مقرر شد متن صحافی شده مصاحبه به عنوان کاربرگه سطح اول در  نظر گرفته شود و در سطح دوم 

کاربرگه کاست صدا قرار گیرد تا به پیشنهاد اولیه نزدیک شود.
در این مرحله ورود اطالعات مصاحبه های تاریخ شفاهی با همکاری کارشناسان اداره کل فناوری 

1- نامه شامرۀ 7059، مورخ 1390/5/12.

2- نامه شامرۀ 7811، مورخ 1390/5/22.

3- صورتجلسۀ مورخ 1392/5/2.
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آغاز شد و اطالعات یک منبع وارد شد و شمارۀ سایر منابع مرتبط با آن در کاربرگه رسا درج گردید. 
البته مقرر شد در آینده به کاربرگه هایی که بعداً ورود اطالعات می شوند، لینک داده شود. پس از اجرای 
عملی ورود اطالعات و مشاهدۀ نواقص کار، به خصوص در بخش جستجو؛ به دلیل تأکید کارشناسان 
گروه تاریخ شفاهی مبنی بر اختصاص عنوان »تاریخ شفاهی« جهت نام عام مواد و نیز نوع ماده در 
نرم افزار رسا، این مسأله مجدداً به اطالع کارشناسان اداره کل فناوری رسید1. البته در اولین جلسه ای 

که در سال 1393 برگزار شد2، پیشنهادات فوق مطرح شد، ولی مورد موافقت قرار نگرفت. 
 پس از آن تصمیم  گیری نهایی3 جهت طراحی کاربرگه های جدید یا رفع نقص هایی نظیر: تعیین نام عام 
مواد در کاربرگه، محل ورود اطالعات مربوط به بیوگرافی مصاحبه شونده، محل ثبت پدیدآور و ... در 

کاربرگه های پیشین، به برگزاری جلسات کمیتۀ مارک در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی منوط گردید.
چون  که  شد  تصمیم گیری  این طور  داد4،  جلسه  تشکیل   1393 تیر  در  مارک  کمیتۀ  که   زمانی 
تاریخ شفاهی به عنوان یک مجموعۀ متشکل از انواع ماده مطرح است که برای ورود اطالعات در 
رسا باید بین رکوردهای مختلف آن ارتباط برقرار شود؛ به منظور برقراری این ارتباط، ورود اطالعات 
در دو سطح انجام گیرد. در واقع یک رکورد با عنوان قراردادی به منزلۀ رکورد مادر و با نوع ماده 
»Mix material« )ترکیبی( و در سطح پایین تر، رکوردهای منابع مختلف مربوط به هر جلسه 

ورود اطالعات شود. 
کمیتۀ مارک در جلسات بعدی در مرداد 1393 با توجه به ابهامات و سؤاالت موجود در کاربرگه، 
تصمیمات جدیدی اتخاذ نمود5، از جمله اینکه عنوان کاربرگه تاریخ شفاهی، به »تاریخ شفاهی- نوار 
بدون موسیقی« تغییر کرد. همین طور در کاربرگۀ »تاریخ شفاهی- متن« نام عام مواد مربوط به 

این کاربرگه »گزارش« در نظر گرفته شد. 
 در جلسه ای که شهریور 1393 با حضور رئیس و کارشناسان گروه تاریخ شفاهی و کارشناس اداره 
کمیتۀ  صورت جلسه های  شد6؛  تشکیل  غیر کتابی  منابع  سازماندهی  گروه  رئیس  و  فناوری  کل 
انواع  مورد  در  همچنین  گرفت.  قرار  مورد بررسی  اطالعات  ورود  کارشناسان  سؤاالت  و  مارک 
سرشناسه های مصاحبه تاریخ شفاهی در کتابخانۀ کنگره، نحوه نگارش چکیده مصاحبه، محل ورود 
اطالعات سرگذشت نامه، لزوم درج نام همۀ عوامل تولید، اهمیت ورود اطالعات ضمایم مصاحبه 

و ... بحث و تبادل نظر شد. 
 در دی 1393 ریاست محترم سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران در بازدیدی از گروه تاریخ شفاهی 
کتابخانۀ  و  اسناد  سازمان  )سایت(  درگاه  طریق  از  الکترونیک،  صورت  به  مصاحبه ها  انتشار  بر 
شد  مقرر  سپس  نمودند.  صادر  مصاحبه ها  سریع  انتشار  بر  مبنی  دستوری7  و  کردند  تأکید  ملی 
اطالعات کتابشناسی فایل رقمی متن مصاحبه تاریخ شفاهی در رسا ورود اطالعات شود. همچنین 
»تاریخ شفاهی« به عنوان نوع ماده مورد پذیرش قرار گرفت و نیز اینکه برای هر شخصیت یک 

1- نامه به شامرۀ 35077، مورخ 

.1392/11/26

2-  صورتجلسه مورخ 1393/2/29.

3-  صورتجلسه مورخ 1393/3/12.

مورخ   ،10515 شامرۀ  به  صورتجلسه   -4

.1393/4/23

و   1393/5/19 مورخ  5-     صورتجلسه 

صورتجلسه مورخ 1393/5/26.

6-  صورتجلسه مورخ 1393/6/29.

7-  نامه به شامرۀ 28404 مورخ 

1393./10/14
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کاربرگه ورود اطالعات شود. پس از طراحی کاربرگۀ منبع رقمی تاریخ شفاهی، نحوه ورود اطالعات 
داده شد.  آموزش  کارگاه سه ساعته  در یک  غیر کتابی  منابع  رئیس گروه سازماندهی  توسط  آن 
پس از آن از دی تا اسفند همین سال، همۀ کاربرگه های مصاحبه های تاریخ شفاهی وارد سیستم 
غیر کتابی  منابع  سازماندهی  گروه  کارشناسان  توسط  سپس  گردید،  رسا  نرم افزار  اطالع رسانی 

تصحیح و ویرایش شد. 
سازماندهی  کارشناسان  توسط  تاریخ شفاهی1  رقمی  منابع  فهرست نویسی  بهمن 1394 شیوه نامۀ 
منابع غیر کتابی، براساس نمونه های فهرست نویسی مصاحبه های تاریخ شفاهی تهیه شد. در واقع 
مبنای این راهنما بر طبق موارد موجود منابع رقمی متنی است که توسط کارشناسان تاریخ شفاهی 

ورود اطالعات شده است.
 در این شیوه نامه قواعد، تصمیم گیری ها و نکات الزم برای فهرست نویسی و ورود اطالعات منابع 
تولیدکنندگان،  پدیدآوران،  مصاحبه،  عنوان  نظیر:  مواردی  است.  شده  ارائه  تاریخ شفاهی  رقمی 
شناسه های  و  توصیفگرها  چکیده،  موضوعی،  یادداشت های  سرگذشت نامه،  فیزیکی،  مشخصات 
افزوده به تفصیل و با ذکر مثال هایی درج شده است. این شیوه نامه جهت استفادۀ بخش تاریخ شفاهی 

مراکز استانی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران نیز ارسال شد.
 عالوه بر این، جهت درج کاربرگۀ موجودی که همراه با کاربرگۀ کتابشناسی در رسا ورود اطالعات 
می شود، شماره ای اختصاص داده شد که بخشی از آن نشان دهندۀ فایل رقمی و بخش دیگر نشان 
از تاریخ شفاهی بودن و بخشی نیز اختصاص به شمارۀ مصاحبه داشت. این شماره به منظور برقراری 
ارتباط بین کاربرگۀ کتابشناسی در رسا و فایل رقمی موجود در کتابخانۀ دیجیتال و نیز جستجوی 

منابع در مخزن تاریخ شفاهی جهت ارائه به پژوهشگران تعیین شد.

1-  کشاورز افشار، منصوره، فعال، سهیال. 

رقمی  منابع  فهرست نویسی  »شیوه نامۀ 

تاریخ شفاهی«، 1394.
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جانمایی فایل های رقمی مصاحبه در کتابخانة دیجیتال
پس از بسترسازی اطالع رسانی تحت  وب مصاحبه های تاریخ شفاهی و ایجاد داده های اساسی1 در 
نرم افزار رسا به صورت کاربرگه های کتابشناسی و موجودی؛ فایل های رقمی مصاحبه های دارای 
مجوز انتشار آماده گردید و در کتابخانۀ دیجیتال2 سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران بارگذاری شد.

جهت آماده سازی فایل های رقمی مصاحبه های چند جلسه ای در ابتدا کلیۀ جلسات مصاحبه به دنبال 
هم قرار گرفت و در سرصفحۀ صفحات3 نام و نام خانوادگی مصاحبه شونده و تاریخ مصاحبه درج 
شد. در صفحۀ اول مصاحبه نیز نام سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، گروه تاریخ شفاهی، نام و 
نام خانوادگی مصاحبه شونده، شغل، تعداد جلسات، تاریخ مصاحبه، نام و نام خانوادگی مصاحبه کننده، 
مسئول تحریر، مسئول کنترل و محل مصاحبه قرار گرفت. همچنین در صفحۀ دوم فایل رقمی، 
سرگذشت نامه و اهم موضوعات و کلیدواژها درج شد. عالوه  بر  این، به دلیل اینکه مصاحبه های 

مذکور ویرایش نشده بودند، در پس زمینۀ4 فایل، »متن ویرایش نشده« تایپ شد.
پس از آماده سازی، فایل ها از word به Pdf تبدیل شدند و در فضایی5 که اداره کل فناوری آدرس 
آن  را مشخص کرده بود، با همان شمارۀ چند رقمی که در کاربرگۀ موجودی مربوط به هر شخص 
درج شده بود؛ بارگذاری شدند. در واقع بین نرم افزار رسا و کتابخانۀ دیجیتال توسط کارشناسان فناوری 

سازمان لینک و ارتباط برقرار شد و آدرس الکترونیکی منبع، در کاربرگۀ کتابشناسی درج گردید.
تاریخ شفاهی و فایل رقمی مصاحبه های   در حال حاضر اطالعات کتابشناسی همۀ مصاحبه های 
دارای مجوز انتشار بر روی سایت سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران قرار گرفته و جهت استفاده 
پژوهشگران و عالقمندان قابل مشاهده و دسترسی است. عالوه بر این، فهرست نویسی و ورود 
می شود،  انجام  تاریخ شفاهی  گروه  کارشناسان  به وسیلۀ  به طور مرتب  که  مصاحبه هایی  اطالعات 

همچنان ادامه دارد.

 
 

 ی مصاحبه در كتابخانة دیجیتالهاي رقم جانمایی فایل
ا،الع بسترسازی تحتپساز مصاحبهرسانی تاریخوب دادههای ایجاد و اساسیشفاهی نرم0های صورتدر به رسا افزار

فایلکاربرگه موجودی؛ کتابخانۀدیجیتالهایرقمیمصاحبههایکتابشناسیو در و گردید آماده انتشار 0هایدارایمجوز
 .ادوکتابخانۀملیایرانبارگذاریشدسازماناسن
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