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کلیدواژه ها: 

 تاریخ شفاهی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، وب، سازماندهی، اطالع رسانی.

دسرتس پذیری مصاحبه های تاریخ شفاهی در مراکز استانی 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
پیامنه صالحی

چکیده:
و  جهان  در  تاریخ شفاهی  رونق  و  پیدایش  از  سال  شصت  حدود  گذشت 
حدود سی  سال از آغاز این فعالیت در ایران، کاربرد آن را به عنوان یکی 
از شیوه های جدید پژوهشی، با ماهیتی میان رشته ای، در تاریخ پژوهی 
مصاحبه های  از  حاصل  داده های  است.  ساخته  دوچندان  تاریخ نگاری  و 
تاریخ شفاهی، به لحاظ زنده  بودن، برخورداری از پویایی و توانایی در 

انتقال گفتمان حاکم بر زمان رخدادها، ویژگی شایانِ توجهی دارد.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در راستای سیاست دسترس پذیری 
اطالعات، اعم از اسناد، پایان نامه ها و مصاحبه ها، به اطالع رسانی منابع 
موجود در مراکز استانی سازمان، از طریق درگاه1)تارنما( این سازمان 
می پردازد. لذا از سال 1395 بسترسازی جهت اشاعه اطالعات داده های 
نوشتار  قرار گرفت.  مورِدتوجه  مراکز  این  در  مصاحبه ها  از  حاصل 
استانی  تاریخ شفاهی در مراکز  منابع  به  به  بررسی دسترسی  پیِش رو، 
سازمان مذکور می پردازد و مراحل آموزش، برنامه ریزی و اجرای آن 

را توصیف و تحلیل می کند.

1. http://www.nlai.ir

دوفصلنامه تاریخ شفاهی، سال چهارم، شامره اول، شامره پیاپی7، بهار و تابستان 1397، ص 46-38
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مقدمه :
جهان امروز شاهد جهش فناوری در ذخیره، پردازش و اشاعه اطالعات از طریق مجاری آزاد جهانی 
است. به نظر می رسد که دسترسی آزاد یکی از جنبه های پیش بینی نشده و ثابت اینترنت باشد. این 
شبکه جهانی، منابع بی  نظیری را درباره اکتشافات و تازه های علوم برای محققان فراهم می سازد 
و این کار را خیلی سریع تر از آنچه پیش از آن انجام می شد، امکان پذیر می سازد. اکنون با ظهور 
نظام های اطالعات رقمی، اطالعات در شکل ها و قالب های مختلف قابل ِدسترس شده و این مهم، 
نیازمند ابعاد تازه ای از برنامه ریزی و سازماندهی اطالعات است )جمالی مهموئی، 1385، ص183(. 
در دنیای امروز که با معرفه ها و ویژگی هایی از جمله حذف فاصله ها، حذف تفاوت افق زمانی و 
ذخیره و پردازش رقمی شناخته می شود، خدمات دهی به یک سیستم خاص تحویل مدرک، محدود 
نمی شود و نقش نرم افزارها در این نظام، روز به روز افزایش می یابد. بنابراین دسترسی به وب در 

دنیای رقمی کنونی، به عنوان یک ضرورت درآمده است )مانجوناتا؛ شیوالینگا، 1385، ص 142(.
 اطالعات موجود بر روی این شبکه گسترده می تواند شامل انواع داده های متنی و غیرمتنی از 
جمله صدا، تصویر و فیلم باشد که توسط کاربران درخواست می شود و موردِ استفاده قرار می گیرد. 
با  منتشر می شود، مصاحبه  بر روی وب  فزاینده ای  به طور  اخیر  منابعی که در سال های  از  یکی 
شخصیت های معاصر در حوزه های مختلف است. در این راستا، مصاحبه های تاریخ شفاهی با هدف 
جمع آوری و آماده سازی اطالعات تاریخی از طریق ضبط مصاحبه با شرکت کنندگان در رویدادهای 
تاریخی، به عنوان یکی از منابعی قلمداد می شود که مخاطبان بسیاری را به این شیوه پژوهشی 

جذب کرده است و عالقه مندان را با طیف وسیعی از موضوعات و مفاهیم متنوع آشنا می سازد.

1.  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، 

pe_ سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران؛

salehi@yahoo.com

پیامنه صالحی1

دسرتس پذیری مصاحبه های 

تاریخ شفاهی در مراکز استانی سازمان 

اسناد و کتابخانه ملی ایران
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 سازمان اسناد ملی ایران1 از سال 1371، با تأسیس اداره آرشیو شفاهی2، به ضبط خاطرات 
شخصیت های معاصر اقدام کرد. مراکز استانی سازمان )12 مرکز3( مذکور نیز پس از شکل  گیری، 
کم کم به انجام فعالیت در حوزه تاریخ شفاهی مبادرت ورزیدند و با کسب موافقت از مصاحبه شوندگان، 
شماری از منابع حاصل از مصاحبه ها را به صورت الکترونیکی یا چاپی در اختیار جامعه پژوهشی 

قرار دادند.
 نرم افزار رسا که براساس قواعد و استاندارهای مارک ایران4، به وسیله شرکت پارس آذرخش 
برای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران طراحی شده است، پشتیبانی و دسترسی به اطالعات 
کتابشناختی کلیه منابع کتابخانه ای و آرشیوی نظیر کتاب، سند، عکس، نسخ خطی، مصاحبه، مقاله 
و ... را برعهده دارد )داودی، 1386، ص32(. روند اطالع رسانی تحت ِوب مصاحبه های تاریخ شفاهی 
در سازمان مرکزی )تهران(، پیش تر در مقاله ای )صالحی، 1395، ص58-67( به صورت مبسوط 
شرح داده شده است. نوشتار حاضر، اجرای دسترس پذیری مصاحبه ها در مراکز استانی این سازمان 

را مورِدبررسی قرار داده و توصیف می کند. 

کارگاه تنظیم و چکیده نویسی منابع تاریخ شفاهی
پس از درخواست های مکرر مراکز استانی در سال 1395 مبنی بر بسترسازی برای فهرست نویسی 
و ورود اطالعات کاربرگه  های تاریخ شفاهی در نرم افزار رسا، کارگاه »تنظیم و چکیده نویسی منابع 
پژوهشکدۀ  )تاریخ شفاهی(  دیداری- شنیداری  منابع  اطالع رسانی  از طرف گروه  تاریخ شفاهی«5، 
کارگاه  در  برگزار گردید.  ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  آموزش سازمان  با هماهنگی مرکز  اسناد، 

مذکور، نمایندگان مراکز استانی سازمان شرکت داشتند.
شد.  بیان  تاریخ شفاهی  منابع  مناسب  توصیف  چگونگی  چکیده نویسی،  و  تنظیم  کارگاه   در 
و  آرشیوی  نیازهای  برای  تاریخ شفاهی،  گروه  در  که  توصیف«  »کاربرگه  تکمیل  نحوه  واقع  در 
بازیابی اطالعات محتوایی و ظاهری منابع طراحی شده است، آموزش داده شد. ارائه توضیحات 
در دو بخش توصیف مدرک یا اطالعات ظاهری و مشخصات منبع و توصیف محتوای مدرک یا 
اطالعات مربوط به اهداف اجرای طرح، موضوع طرح و تحلیل مضمون مصاحبه، صورت پذیرفت 

)نورائی نژاد، 1392، ص 40(.
 الزم به ذکر است در بخش اطالعات توصیفی کاربرگه، مشخصات فیزیکی و ظاهری منبع 
خانوادگی  نام  و  نام  به  می توان  قسمت،  این  اطالعات  مهم ترین  جمله  از  می شود.  درج  شفاهی 
)نورائی نژاد،  کرد  اشاره  مصاحبه  مدت  و  محل  تاریخ،  و  پیاده ساز  مصاحبه کننده،  مصاحبه شونده، 
1396، ص114(. توصیف محتوای مدرک نیز در قالب تهیه سرگذشت نامه، چکیده و توصیفگرها 
صورت می گیرد. البته توصیفگرها در قالب واژگان پذیرفته شده در نظام ذخیره و بازیابی اطالعات و 

با بهره گیری از کتاب های مرجع مربوط، مستندسازی می گردد )صالحی، 1385، ص18(.

ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان   .1

کنونی.

دیداری-  منابع  اطالع رسانی  گروه   .2

شنیداری کنونی.

بلوچستان،  و  سیستان  یزد،  کرمان،   .3

بوشهر،  قزوین،  رضوی،  خراسان  همدان، 

اصفهان، آذربایجان رشقی، فارس، مازندران 

و گیالن.

4. فهرست  ماشین خوان.

5. کارگاه »تنظیم و چکیده نویسی منابع 

با   ،1395/8/23 مورخ  تاریخ شفاهی« 

 6 مدت  به  نورائی نژاد  فاطمه  تدریس 

ساعت برگزار شد.
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 آموزش فهرست نویسی و ورود اطالعات کاربرگه تاریخ شفاهی 
در ادامه کارگاه یاد شده، کارگاه »فهرست نویسی و ورود اطالعات کاربرگه فایل ِرقمی تاریخ شفاهی«1، 
در  الزم  توضیحات  ارائة  از  پس  واقع  در  شد.  برگزار  استانی  مدیریت های  کارشناسان  حضور  با 
خصوص تکمیل کاربرگه توصیف منابع تاریخ شفاهی، کارگاه مذکور از طرف گروه تاریخ شفاهی 

برگزار شد. 
 در کارگاه ورود اطالعات تاریخ شفاهی، نحوۀ تکمیل کاربرگة کتابشناسی و کاربرگه موجودی 
مربوط به فایل ِرقمی متن مصاحبه های تاریخ شفاهی و نیز چگونگی آماده سازی مصاحبه ها به صورت 
فایل pdf برای جانمایی فایل های رقمی در کتابخانه رقمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 

آموزش داده شد.

کاربرگه کتابشناسی فایلِ رقمی متن مصاحبه
عنوان،  بخش های  اطالعات  تاریخ شفاهی،  کتابشناسی  کاربرگه  تکمیل  چگونگی  آموزش  در 
افزوده،  و شناسه های  توصیفگرها  تولید، سرگذشت نامه، مشخصات ظاهری، چکیده،  مشخصات 
موردِ توجه قرار گرفت. در واقع شیوه نامه فهرست نویسی منابع تاریخ شفاهی )کشاورز افشار؛ فعال، 
براساس  منابع غیر کتابی  پردازش و سازماندهی  اداره کل  1394( که پیش تر توسط کارشناسان 
نمونه های فهرست نویسی مصاحبه های سازمان مرکزی )تهران( تهیه شده بود، به عنوان مالک و 
مبنای آموزش قرار گرفت و جزئیات و نکات الزم در زمینه تکمیل بخش های مختلف کاربرگه، 

آموزش داده شد.

1. کارگاه »فهرست نویسی و ورود اطالعات 

مورخ  تاریخ شفاهی«  فایلِ رقمی  کاربرگه 

1395/10/11، با تدریس پیامنه صالحی به 

مدت 3 ساعت برگزار شد.
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در بخش عنوان، بر درج نام و نام خانوادگی مصاحبه شونده، تاریخ انجام مصاحبه، نام و نام 
نیز شامل محل  پیاده ساز تأکید شد. مشخصات تولید  نام خانوادگی  نام و  خانوادگی مصاحبه گر و 
انجام مصاحبه، سازمان تولیدکننده و سال انجام مصاحبه می شود. مشخصات ظاهری هم با توجه 
به اینکه این کاربرگه مربوط به فایل ِرقمی متنی تاریخ شفاهی است، براساس تعداد صفحات در  نظر 
گرفته شد. سرگذشت نامه مصاحبه شونده نیز با بهره گیری از منابع مؤثق و مستند تهیه می گردد 
و  موضوع  تنالگان،  )اشخاص،  مستندات  بانک  از  سرگذشت نامه،  به  استناد  با  نیز  توصیفگرها  و 
محل های جغرافیایی( فراخوانی می شود. در تهیه چکیده هم مباحث مهم، با توجه به حجم مصاحبه 

ذکر می شود.
 عالوه  بر این، رعایت نکات زیر موردِ توجه قرار گرفت و آموزش داده شد:

کنترل رکوردهای تکراری، بدین صورت که الزم بود قبل از شروع کار، عنوان مصاحبه درج 	 
شود تا اگر همانند آن در سازمان مرکزی ورود اطالعات شده بود، با کاربرگه پیشین یک جا و 

ترکیب شده و کاربرگه موجودی به تعداد منابع درج شود.
استفاده از محیط یونی کد برای فیلدهای شامل حرف و عدد یا عدد و عالمت، الزامی در نظر 	 

گرفته شد.
توجه به فواصل قبل و بعد از عالئم مثل پرانتز و قالب، ضروری عنوان شد.	 
بر رعایت فاصلة مجازی برای کاهش ریزش اطالعات و افزایش دقت در کاوش برای متون 	 

فارسی تأکید شد. این قاعده درمورِد نام و نام خانوادگی که دارای چند جزء باشد و نشانه های 
جمع، موردِ استفاده قرار می گیرد.
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 کاربرگه موجودی منابع تاریخ شفاهی
در ورود اطالعات مربوط به کاربرگه موجودی فایلِ رقمی متنی مصاحبه در مراکز استانی، بر لزوم 
توجه به کد یا پیش شماره اختصاص یافته به کلیه منابع هر استان اعم از سند، پایان نامه و کتاب 
تأکید شد. در واقع مقرر گردید در بخش شماره ثبت و بازیابی، کد هر استان و شماره خاص مصاحبه 

تاریخ شفاهی درج شود. 
 عالوه  بر این، به دلیل اینکه اطالعات در کاربرگه رقمی مصاحبه درج می شود و نیز به منظور 
هماهنگی با سازمان مرکزی )تهران(، محل نگه داری هر مصاحبه، مخزن منابِع رقمی مشخص شد 
و ضرورت درج سال انجام مصاحبه و تعداد جلسات موجود در هر کاربرگه موجودی و توضیحات 

مورِد نیاز، به شرکت کنندگان در کارگاه ورود اطالعات تاریخ شفاهی ارائه شد.

پرونده های رقمی در کتابخانة رقمی1
استانی  مراکز  کارشناسان  به  موجودی  و  کتابشناسی  کاربرگه های  تکمیل  نحوه  آموزش  از  پس 
چگونگی  درمورِد  رسا،  نرم افزار  در  فراداده2  ایجاد  برای  ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان 
کتابخانه  در  آن  و جانمایی  از سوی مصاحبه شونده  انتشار  دارای مجوز  آماده سازی مصاحبه های 

رقمی3، بحث و تبادِل نظر شد.
پروندۀ  رقمِی مصاحبه های چندجلسه ای، کلیه جلسات  ایجاد  برای  توصیه شد  راستا  این   در 
به دنبال هم قرار گیرند و در سرصفحه4 صفحات، نام مصاحبه شونده و تاریخ مصاحبه درج شود و 
نیز دو صفحه در ابتدای پرونده اضافه شود. در صفحه اول، نام نخستین پدیدآور )سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران(، گروه تاریخ شفاهی، نام و نام خانوادگی مصاحبه شونده، تعداد جلسات و تاریخ 
مصاحبه ثبت گردد. هم چنین در صفحه دوم پروندۀ مذکور، سرگذشت نامه و توصیفگرها درج شود.

 پس از طی مراحل فوق، مقرر شد در پس زمینه5 پرونده، عبارت »متن ویرایش نشده« تایپ 
شده و پرونده از فرمت Word به قالب Pdf تبدیل گردد و در فضایی که اداره کل فناوری برای 
و  کتابشناسی  کاربرگه های  به  بعد  تا  شود  جانمایی  بود،  داده  اختصاص  استان  هر  مصاحبه های 

موجودی مربوطه، متصل6 گردد.

دستورالعمل فهرست نویسی و ورود اطالعات رسا
پس از برگزاری کارگاه های »تنظیم و چکیده نویسی منابع تاریخ شفاهی« و »فهرست نویسی و ورود 
اطالعات کاربرگه فایلِ رقمی تاریخ شفاهی«، الزم بود دستورالعمل و فرایندی برای شروع کار ارائه 
گردد. لذا مکاتبه ای7 با مراکز استانی صورت گرفت و مراحل انجام کار عملی در ادامه آموزش های 
حضوری شرح داده شد. بدین ترتیب که بیان شد در ابتدا چند کاربرگه آزمایشی تکمیل شود و برای 

1. Digital Library.
2. Meta Data.

3. کتابخانة دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه 

ملی ایران، مشتمل بر انواع منابع نظیر نسخ 

آدرس  به   ... و  مصاحبه  پایان نامه،  خطی، 

پژوهشگران  دسرتس  در   http://dl.nlai.ir

است.

4. Header.
5. Background.
6. Link.

مورخ  95/27835/د،  شامره  نامه   .7

.1395/10/29
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ُمدرس کارگاه چکیده نویسی1 ارسال گردد تا پس از بررسی، اصالح و تائید وی، درخواست دریافت 
فناوری و  اداره کل  به  تاریخ شفاهی،  پروندۀ رقمی  به کاربرگه   برای دسترسی  اسم رمز )پسورد( 

ارتباطات فرستاده شود.
 بنابراین پس از طی فرایند فوق، کارشناسان تاریخ شفاهی مراکز استانی می توانستند به ورود 
اطالعات در نرم افزار رسا بپردازند و پس از ارسال چند کاربرگه آزمایشی برای ُمدرس کارگاه ورود 

اطالعات پروندۀ  رقمی مصاحبه2؛ به ادامة کار مبادرت ورزند.
 عالوه  بر این، در نامه3 دیگری از کارشناسان خواسته شد که حتمًا مراحل زیر را برای تکمیل 
اطالعات کاربرگه کتابشناسی و کاربرگه موجودی پروندۀ رقمی مصاحبه ها، برای هر مصاحبه شونده 

به ترتیب زیر رعایت کنند:
تکمیل اطالعات کاربرگه کتابشناسی برای هر شخص مصاحبه  شونده.	 
ارسال کاربرگه کتابشناسی برای کارشناس مسئول مربوطه در تهران به منظور ویرایش و ارسال 	 

به واحد مستندسازی در صورت لزوم.
درج کاربرگه های موجودی براساس تعداد منابع برخط ثبت شده در کاربرگة کتابشناسی و درج 	 

شمارۀ ثبت و شناسة بازیابی مطابق با کد مراکز استانی.
جانمایی فایِل Pdf هر مصاحبه در پوشه مخصوص در فضای سن4 )در صورت اخذ مجوز 	 

انتشار از سوی مصاحبه شونده(.

1. فاطمه نورائی نژاد.

2. پیامنه صالحی

مورخ  96/14568/د،  شامره  نامه   .3

.1396/6/13

4. San.
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مطالعة موردی: ورود اطالعات کاربرگه های تاریخ شفاهی در مدیریت های همدان 
و فارس

به  فارس  استان  در  سازمان  نمایندگی  و  همدان  مرکزیت  به  کشور  غرب  در  سازمان  مدیریت 
از  پس  که  بودند  ایران  ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  استانی  مراکز  جمله  از  شیراز،   محوریت 
برگزاری کارگاه های آموزشی و ارسال دستورالعمل های الزم،  نسبت به فهرست نویسی فایل های 

متنی مصاحبه های تاریخ شفاهی و ورود اطالعات در رسا اقدام کردند.
 تمام کاربرگه های کتابشناسی و موجودی ارسال شده از این مراکز به سازمان مرکزی )تهران(، 
بازبینی شده و در چندین مرحله، نکات و موارد ویرایشی الزم،  توسط کارشناس مسئول مربوط 
در قالب فایِل Word به همراه درج توضیحات1، به اطالع کارشناسان استان های مذکور رسید. 
هم چنین در صورت وجود نام اشخاص یا تنالگان های مستندنشده در کاربرگه ها، سوابق2 موردِ نظر 

برای واحد مستندسازی ارسال شد.
 در مجموع در این مطالعة  موردی مشخص گردید که در این مراکز استانی، اطالعات مصاحبه 
با 170 شخصیت معاصر، مشتمل بر 308 جلسه، در قالب 170 کاربرگه کتابشناسی و 198 کاربرگه 
موجودی، در نرم افزار رسا ورود اطالعات شد که از طریق درگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی 

ایران قابلِ مشاهده است.
 الزم به ذکر است فرایند دسترس پذیری مصاحبه های تاریخ شفاهی در مراکز استانی، همچنان 

ادامه دارد. 

نتیجه گیری:
با توجه به رسالتی که در زمینه اطالع رسانی و دسترس پذیری منابع بر دوش نظام های اطالعاتی از 
جمله کتابخانه ها و مراکز آرشیوی قرار دارد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نیز که مؤسسه ای 
آموزشی، پژوهشی، علمی و خدماتی است، وظیفه مهمی در این زمینه بر عهده دارد. این سازمان 
دارای مجموعه ها و منابع منحصر به فردی است که شایسته است بسترهای مناسب برای سهولت 
دسترسی کاربران به اطالعات منابع مذکور فراهم شود. لذا فهرست نویسی و دسترس پذیری منابع 

تاریخ شفاهی در مراکز استانی این سازمان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  

منابع:
و 	  کتابداری  دایرة المعارف  )سرویراستار(.  افشار  ابراهیم   .)1385( حمیدرضا  مهموئی،  جمالی 

1. Comment.
2. Record.
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اطالع رسانی )ج2، ص142(. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
داودی، مهدی )1386(. رسا، نرم افزار جامع کتابخانه، مرکز اسناد و آرشیو. تهران: چاپار.	 
صالحی، پیمانه )1395(. اطالع رسانی تحت وب مصاحبه های تاریخ شفاهی سازمان اسناد و 	 

کتابخانه ملی ایران. دوفصلنامه تاریخ شفاهی، 2 )1(: 58- 67.
صالحی، پیمانه )1385(. فهرست نویسی، رده بندی و آماده سازی منابع تاریخ شفاهی. فصلنامه 	 

گنجینه اسناد، 16 )1(: 18.
تاریخ شفاهی. 	  افشار، منصوره؛ فعال، سهیال )1394(. شیوه نامه فهرست نویسی منابع  کشاورز 

تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران )تکثیر محدود(.
مانجوناتا، ک؛ شیوالینگایا، د )1385(. دسترسی به اطالعات در کتابخانه ها. فصلنامه علوم و 	 

فناوری اطالعات، 21 )3(: 142.
نورائی نژاد، فاطمه )1396(. توصیف منابع تاریخ شفاهی. دوفصلنامه تاریخ شفاهی،  3)1(: 114.	 
نورائی نژاد، فاطمه )1392(. راهنمای توصیف منابع تاریخ شفاهی. بازیابی شده  از وبگاه:	 

https://nlai.ir/portals/10/files/pdf/oral- history- s.pdf.


