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Abstract: This article is the 30th one from the whole 39 articles presented in “The Oral History Reader” (ed. by Robert 

Perks and Alistair Thomson), a specialized resource in oral history discourse. Despite the fact that more than 2 decades 

had passed since the publication of this book by Routledge in 1998, This is why the book was republished in 2006 and 

2015, and the e-version was released in 2003. The book is divided into five sections with advances in Critical 

developments, interviewing, advocacy and empowerment, interpreting memories and Making histories. In ‘Archival 

science and oral sources’ (That was first published in 1996) Jean-Pierre Wallot and Norman Fortier seem to be 

attempting to familiarize the audience with oral history and archives, in general. In their article, they wrote the entry of 

oral history into the archives in the 21st-century and predicted the expansion of this field of study, and pleaded from 

archives to welcome oral history. They have been paying close attention to archival scholar’s view about oral history 

into the archival realm at the time they penned the article and link it to the previous conceptions of orality. 
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چکیده
 تامسههون آلیسههتر و پههرکس روبههر  ویراسههتار  بهها کههه اسههت «شهههاهی تههاریخ راهنمهها » از مقالههه اُمههی  سههی تعلیهه  و ترجمههه رو پههی  مقالههه

 تههاریخ راهنمهها  هنههوز ،1998 سههال در راتلهه  انتشههارا  توسهه  کتهها  ایهه  چهها  از دهههه دو از بههی  گذشههت بههاوجود. اسههت شههده منتشههر

 و 2006 هها   سهال  در کتها   کهه  اسهت  دلیه   همهی   بهه  شهاید . اسهت  شههاهی  تهاریخ  نظهر   هها   پهژوه   در تخصصی منابع از یکی شهاهی

 عنههاوی  بهها بخهه  پههن  در کتهها  ایهه  ههها  مقالههه .شههد منتشههر 2003 سههال در نیهه  آن الکترونیکههی نسههخ  و شههد چهها  تجدیههد 2015

 نورمهان  و والهو  یهر  پهی  ژان .انهد  یافتهه  سهامان  سهاز   تهاریخ  و خهاررا   تهسهیر  توانمندسهاز ،  و حمایهت  کهردن،  مصاحبه انتقاد ، ها  پیشرفت

 تهاریخ  بها  را خهود  مخاربهان  تها  کوشهند  مهی  - بهود  شهده  منتشهر  1996 در بهار  نخسهتی   کهه  - «شههاهی  منهابع  و آرشهیو  عله  » مقالهه  در فورتیه

 از رشهته  ایه   گسهترش  و بررسهی  را 21 قهرن  در آرشهیوها  بهه  شههاهی  تهاریخ  ورود موضهو   مقالهه،  ایه   در آنهها . کننهد  آشهنا  آرشیو و شهاهی

 شههاهی  تهاریخ  بهه  نسهبت  آرشهیو  محققهان  نظهر  آنهها . برونهد  شههاهی  تهاریخ  اسهتقبال  بهه  بودنهد  خواسته آرشیوها از و اند کرده بینی پی  را عل 

 پیونههد شههاهیت  از قبلهی  ههها  برداشهت  بهه  را آن و گنجانههده آرشهیو  قلمهرو  در را شهههاهی تهاریخ  و گرفتهه  نظههر در مقالهه  نگهارش  زمهان  در را

.اند داده

.آرشیو عل  آرشیودار ، شهاهی، تاریخ شهاهی، منابع کلیدی:هایواژه

http://joralh.nlai.ir/
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مقدمه

   عل  آرشیو و منهابع مقال ی  رو ترجمه و تعلی پ مقال 

 ای . است 1شهاهی تاریخ راهنما  کتا  در منتشره شهاهی

به همهت   1998 سال ژانویه چهارده در  بار ی نخست کتا 

 2003سهال   درصهحه منتشر شهد.   496 درانتشارا  راتل  

 یمهاه مه   اولدر  .2شهد  کتا  منتشر ی ا یکیالکترون نسخ 

در  یهد جد یهرای  انتشارا  راتل  کتا  را با و 2006سال 

بار چا  کرد. چا  سهو  کتها     ی مدو  صهحه برا 592

و افه ودن   ی نهو  یرایشیبا و 2015در شان ده  دسامبر  ی ن

 صهحه منتشر شد. 742در  ید مطالب جد

 چگهونگی  بحهث  یو،آرش عل  در اصلی مباحث ازجمله

 نحهوة  سپس و آرشیو در شهاهی تاریخ مستندا  گنجانیدن

 اساسها  . اسهت  آرشیوشهده  هها   داده و ارالعا  فراخواندن

 و آرشیوداران بی موجود، مباحث به موازا  مباحثی چنی 

 بی  پیوندها  و ارتبارا  و رفته است پی  سنتی مورخان

 دو ههر  متخصصهان  کهه  انهد  ن دیک ه  به به قدر  دو ای 

 هههد  بههه رسههیدن بههرا  را یکسههانی مسههیرها  حرفههه،

 . اند برگ یده بحث ای  به پاسخگویی

 ناشهی  اغلب شهاهی، منابع به آرشیوداران تردید و شک

مسههتندا  تههاریخ شهههاهی   نگهدارنههدة ابهه ار ماهیههت از

شنیدار ( است که تهاو  زیاد  با  -)شنیدار  و دیدار  

آرشهیوداران در   شود می خصوص گهتهکاغذ دارند. در ای  

 پهی  از آن برخهی   که اند داده نشان را واکنشی آغاز، همان

 .دادند می نشان خوان ماشی  اسناد به نسبت

میلی  تر به ای  موضو  نگاه کنی ، بی اگر بخواهی  عمی 

آرشیوداران نسبت به منابع شهاهی، ناشی از تعریه  سهنتی   

مهوارد اسهتثنائی، بهر تمها      جه  برخهی    که به -عل  آرشیو 

 National Archives of) -ها  آنها حاک  اسهت   فعالیت

                                                           
1 The oral history reader 

( ای  کتا  را پی  از ایه  معرفهی کهرده    63-62، صص1386حاتمی )

هها  کتها  کهامال  دقیه       رسد در خصوص چها   است؛ اما به نظر می

 سخ  نگهته است.
2 Wallot, Jean-Pierre & Normand Fortier. (2003). 

‘Archival science and oral sources.’ In R. Perks, & A. 

Thomson (Ed.), The oral history reader. London, 

Routledge (pp.365-378). Taylor & Francis e-Library, 

2003. 

Canada, 1992, p. 85هها  اسهناد شههاهی     ( و مشخصه

است. مبانی اساسی عل  آرشهیو سهنتی در قهرن نهوزده  و     

نگهار  تجربهی و    هم مان با پیدای  و رشد فلسهه  تهاریخ  

قهایع  گرا شک  گرفت کهه دقهت بیشهتر  در ثبهت و     اثبا 

داد و دربارة مسائ  سیاسی، دیپلماتیک  تاریخی به خرج می

و نظههامی حسههاد بههود. روشههی کههه سیسههت  براسههاد آن 

بهود   3گذار  شده است، بر مبنا  اص  تصحیح انتقاد  پایه

تهثثیر   رور خاص بر اسناد رسمی اعمال شده و تحهت  که به

توسهعه   4تهر در عله  سندشناسهی    هایی است که پی  روش

 تحقیقها  ( Duranti, 1994, pp. 328-344) .دندیافته بو

 نقهد  کهه دقیقها    شهوند  انجها   معتبهر   اسهناد  براساد باید

کنند که  اند. به ای  ترتیب، تحقیقا  حقایقی را بیان می شده

صهور    توان براساد آنها می ان اعتبهار اسهناد را نهه بهه     می

 قطعی، اما با ضریب ارمینان باالیی احراز کرد.  

گذار  شده  کامال  بر مبنا  مههو  اسناد پایه عل  آرشیو

است که عموما  به اسناد مکتوبی )هرچند ممکه  اسهت در   

یا در شک  نقشه، پالن و امثال آنها نی   5قالب شک  نمادی 

هها در خهالل    شود کهه افهراد یها مهسسهه     باشند( ارالق می

شان آنها را ایجهاد و نگههدار     ها  عاد  و روزمره فعالیت

 بی  معامله و اقدا  عنوان شواهد و مدارک ند. اسناد بها کرده

عنوان شهواهد و   و ارزش آنها به روند به شمار می دو رر 

 در تا شوند می تولید شود. اسناد مدارک از ای  امر ناشی می

 حقوق تضمی  برا  خود، سازندگان مناسب اهدا  جهت

 ههد   بها صهرفا    به کار روند و تصمیما  ثبت و نی  برا 

اسناد با توجه به ماهیهت   .آیندگان نیست برا  رسانی ارال 

                                                           
3 Textual criticism 

 انتقهال  و ظهاهر   شک  ایجاد، مطالعه -diplomatics : 1سندشناسی 4

 بهها و آنههها در موجههود ارالعهها  بهها اسههناد رابطهه  همچنههی  و اسههناد

 اصهالت  و ماهیهت  بیهان  و ارزیهابی  شناسایی، برا  که خود ایجادکنندة

مختله  و انتقهال    هها   شهک  ا  است که منشهث،   رشته -2 .است اسناد

مدارک با ارالعا  موجود در آنهها و    مدارک آرشیو  و همچنی  رابط

ایه  ههد  کهه ماهیهت واقعهی       اب شوند؛ ه میخود مطالع ایجادکنندةبا 

بهرا   . 100، ص1398)شبانی،  مدارک را شناسایی، ارزیابی و بیان کند

 (.94-81، صص1388، دورانتیارال  بیشتر بنگرید به: 
5 Iconographic form 
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تواننهد بهه    ایجادشان است که مهی « ربیعیِ»و « یافته سازمان»

و « 1ررفههی بههی»اسههتانداردها  کیهههی مناسههب از لحهها    

هها هسهتند کهه آنهها را بهه       برسند و ای  ویژگهی « 2اصالت»

تبدی  شواهد و مدارکی قاب  اعتماد از اقداما  و معامال  

کنند. در چنی  شرایطی، آرشیوداران نقشهی منهعه  ایهها     می

. اسهناد  انسجا  و یکپارچگی از حهاظت ج  به کنند؛ البته می

اند از حهظ میراث مستندا ،  وظای  آنها عبار  و ها نق 

ا  که در قالب آن  گیر  اسناد، زمینه یعنی حهظ منشث شک 

و نحهوة ایجهاد،    اند )که همان پیوند بی  اسهناد  شک  گرفته

انباشتگی و کاربردها  آنها در رول دورة فعهال از چرخهه   

 آنهاست( و نی  حهظ ترتیب قرارگیر  اصلی آنها.  3عمر

 و سههنتی آرشههیو علهه  از کههه مهههاهیمی چههارچو  در

 گیرنهد،  مهی  سرچشمه نوزده  قرن گرا  اثبا  نگار  تاریخ

 ,Thompson) .شهوند  می تردید و ظ  دچار شهاهی اسناد

1978, ch. 2; Joutard, 1983, ch. 2)   یک سند شههاهی

عبار  است از شواهد  که پیوند آنهها بها حقیقهت بسهیار     

کمتر از اسناد رسمی مورد ارمینهان و اعتمهاد اسهت؛ زیهرا     

اسههناد شهههاهی اساسهها  شههام  نظههرا  و عقایههد افههراد     

اند. درواقع ای  نکتهه کهه اسهناد شههاهی نظهرا  و       خاص

آورد  اند، نوعی عد  قطعیت را به وجود مهی  شخصی عقاید

که با در نظر گرفت  ماهیت شهاهی ایه  اسهناد، بهدتر هه      

شود؛ درست برعکس اسناد مکتو  که حتی اگر بر پای   می

شواهد و مدارک شهاهی باشند، ماهیت مکتو  آنها باعهث  

شود فر  و محتوا  آنها شکلی رسمی به خود بگیهرد و   می

نی  رو  آنها ثبت شهود. از آن گذشهته، در   تاریخ مشخصی 

                                                           
1 Impartiality  
2 Authenticity  

اصهطال  چرخهه  عمههر اسههناد تمثیلههی اسههت کههه اسههناد را همچههون   3

رهور سهنتی چرخه      داند. به موجودا  زنده دارا  یک دورة زندگی می

شود: تولید یا دریافهت، اسهتهاده و    حیا  اسناد به سه مرحله تقسی  می

هها  دیگهر، مراحه  عمهر سهند بهه        نگهدار  و راکدشدن. در تعریه  

جهار ( و   فعهال )نیمهه   )جهار (، نیمهه   هایی نظیر ایجهاد، فعهال   صور 

انهد. پهس از راکدشهدن، مرحله  تعیهی        غیرفعال )راکد( نی  ثبهت شهده  

تکلی  اسناد )امحاء یا انتقهال بهه آرشهیو( اسهت )بهرا  ارهال  بیشهتر        

 (. 94-93، صص1385بنگرید به: ع ی  ، 

زمین  مصاحبه، شواهد از یک عام  خارجی، درخواسهت و  

ها   کردن یک شخص ثالث یا نس  رور صریح برا  آگاه به

رور  شود؛ بنابرای ، ممک  است اتهاقا  به آینده استهاده می

خودکار و بدون قصد و غرض بازتا  کنند. درنهایهت، در  

شدة تاریخ شهاهی، شهواهد معاصهر بها     بیشتر اصوا  ضب 

هها پهس از    رخدادها نیستند و بیشتر اوقا  ضب  مصهاحبه 

گیهرد؛   گذشت مد  زمانی روالنی از یک رخداد انجا  می

ها تا حدود زیهاد  بهه    رو، قابلیت اعتماد ای  مصاحبه ازای 

 شوندگان نی  ارتباط دارد.  می ان یار  حافظ  مصاحبه

مدارک شهاهی، حدود جههان   پیدای  و رشد شواهد و

رور سنتی توس  علهو  آرشهیو و تهاریخ     که به -مستندا  

را بی  از پی  مشخص کهرد؛ حتهی    –تعری  شده بودند 

 -ها  مکتو  دارند، اسناد دیدار   در کشورهایی که سنت

شنیدار ، نظیهر نوارهها  ویهدیویی، اغلهب تنهها اسهناد و       

ی غیرمنتظهره  شواهد موجود از حقای  قاب  مالحظهه و حته  

)ازجمله جنگ، بالیها  ربیعهی، و امثهال آنهها( بهه شهمار       

روند. از آن گذشته، برخی گروهها، جوامع و افهراد تنهها    می

گریخته اسناد و شهواهد مکتهو  را تولیهد    صور  جسته به

کنند؛ برا  مثهال، جوامهع آفریقهایی واقهع در      می و اند کرده

مکتهو    نواحی جنهوبی صهحرا  به رف آفریقها از اسهناد     

کنند. همچنی ، بخ  اعظمی از جمعیهت ایه     استهاده نمی

ناحیه قادر به خواندن اسناد مکتو  نیسهتند. اساسها  منهابع    

هها  ادار  و   ها  اسهتعمارگر و سیسهت    مکتوبی که قدر 

انهد و   اجرایی منتسب به آنها در ای  نواحی به وجود آورده

مبلغهان،  ا  کهه توسه  کاشههان،     نی  منابع جسته و گریخته

انهد، تنهها منهابع مکتهو       تاجران و مسافران نگاشهته شهده  

موجود برا  مطالعه دربارة ای  کشورها هستند. ایه  اسهناد   

رونهد؛   ا  ناقص از مستندا  به شهمار مهی   مکتو ، گنجینه

ها  استعمارگر  زیرا تا حدود زیاد  با تثثیر از سلیق  قدر 

ار است یها خهود   اند که یا دسترسی به آنها دشو نگاشته شده

اند. چنی  چی   دربهارة   بر مبنا  منابع شهاهی نگاشته شده

رواب  بی  سهیدپوستان و سرخپوستان در آمریکا یا بومیهان  

کند. با ای  حال، باید گهت  استرالیا و نیوزیلند نی  صدق می

آیا غیر از آن است که افکار سقراط یها کتهب عههد جدیهد     
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اند  هی به دست ما رسیدهمسیحیت، تنها ازرری  شواهد شها

 اند ]...[. صور  مکتو  درآمده که بعدها به

ا    حتی در جوامعی که سخنان مکتهو  جایگهاه ویهژه   

انهد یها    هایی که از قدر  کنار رفته دارند، اسناد دربارة گروه

گیرند )ازجمله مرد  بومی  هایی که در حاشیه قرار می گروه

ن، کودکان، اقشار ها  فرهنگی، زنا نواحی دوردست، اقلیت

ا  جوامع( یا دربهارة تمهامی    ضعی  جامعه و اقشار حاشیه

ها  زندگی اجتماعی )برا  مثال، زندگی شخصی افراد  الیه

ههها،  در منههازل خههود، زنههدگی عههارهی اشههخاص، خههانواده

ههها  غیرقههانونی نظیههر فاحشههگی و قاچههاق و     فعالیههت

 ها  سیاسهی پنههانی( و حتهی دربهارة افهراد، چیه        فعالیت

 گویند. چندان زیاد  به ما نمی

تهر بهه سهو      ا  فهرا   رور کلی، اسناد شهاهی پنجره به

تواننهد تهاریخ    رو مهی  انهد و ازایه    زندگی روزمهره گشهوده  

)مثال  تاریخ یک ملت، دولهت، شهرکت یها اداره( را     1نهاد 

 .تههر کننههد  بیشههتر بههه چههال  بکشههند یهها آن را غنههی     

(Cruikshank, 1994, p. 407)     محتوا  آنها کهه گهاه بهر

مبنا  تجار  شخصی و گاه نی  بر مبنا  آدا  و سن  یک 

تواند با افسانه و خرافها  آمیختهه    ملت یا جامعه است، می

چی   فراتر از یهک دشهم     2باشد که به اعتقاد  . بداریدا

همچنی  بنگرید Blanc, 1987, p. 254 ) برا  تاریخ است

ها، اکتشها    یت، مصاحبه(؛ درنهاCruikshank, 1994: به

شههده از  ههها  کمتههر شههناخته و کههاوش در جوانههب و دوره

 .کننهد  زندگی افراد تثثیرگذار در زندگی بشر  را ممک  می

(Fogerty, 1983, pp. 150-151)  ههها  ایهه  مصههاحبه

و  3ههها  غیررسههمی  گیههر  و شههبکه  فراینههدها  تصههمی  

جه   کننهد کهه بهه انهدازة نتی     ها  مردمی را روش  می انگی ه

 .Aron-Schnaper, 1980, p) .انهد  حاصله دارا  اهمیت

27) 

شنیدار ، چی   فراتر از زبهانِ صِهر     -اسناد دیدار  

                                                           
1 Institutional history  
2 F. Bédarida  

ها  سیاسی مختل  در  بی  رهبران ح  رور مثال، قرارومدارها   به 3

 مجلس که سند مکتوبی برا  آنها وجود ندارد ]مهلهان[.

ها  معنایی، لح  و عواره  را   اند و صها  و ویژگی بوده

توان آنهها   دهند؛ چی هایی که در اسناد مکتو  نمی نشان می

ا و شنیدار  دسترسهی بهه معنه    -را دریافت. اسناد دیدار  

کننهد کهه بها ههر روش      وجوهی از ارتبارا  را فراه  مهی 

 ,Charlton) .دیگر  دسهتیابی بهه آنهها غیهرممک  اسهت     

1984, pp. 228-236) 

هها  مطالعهاتی و    ، ایه  حهوزه  4مورخان و آرشیوداران

ههها را بسههیار دیرتههر از  نقهه  منههابع شهههاهی در پههژوه  

عله   ها دریافتند. مستندا  ارجح در  متخصصان سایر رشته

اندرکاران  ها و دست آرشیو سنتی، تصویر ناقصی از مهسسه

دههد.   جامعه و تعامال  بهی  آنهها را در اختیهار قهرار مهی     

خود  اسناد  پردازان عل  آرشیو معتقدند ایجاد خودبه نظریه

اندرکاران مربوط، به می ان کافی  ها  دست در خالل فعالیت

دهد و نیهاز    یاندرکاران را بازتا  م ها  ای  دست فعالیت

نگاهی به خود فرایند ایجاد اسهناد داشهته    نیست همواره نی 

باشی . ای  رویکرد مشکالتی را در اوایه  قهرن بیسهت  بهه     

وجود آورد و امروزه حتی به مشکال  بیشتر  نیه  منجهر   

شود. تغییر و تحوال  فنی و اقتصاد  در قرن بیست ، به  می

د کهه بهه معنها     شهو  تن ل کیهی مستندا  کاغذ  منجر می

واقعی کلمه منجر به انهجار در حج  مستندا  شد. امروزه 

ونقه    ها  حم  ها  چشمگیر در فناور  به لط  پیشرفت

صهور  شههاهی    و ارتبارا ، بخ  اعظمی از ارتبارا  به

گیرنهد.   چهره صور  مهی  به ازرری  تله  یا مکالما  چهره

خهاررا    دیگر به ندر  -حتی افراد دست به قل   -افراد 

نگارند که همانند دیگر مکاتبا  همیشه مقصود،  خود را می

 .کننهد  رور کام  بیان نمهی  انگی ه و احساسا  نگارنده را به

(Fogerty, 1983, pp. 150, 153  از آن گذشته، اف ای )

-تعداد وسای  الکترونیکی جدید به کاه  پایایی مهدرک  

بها  بهی    و همچنی  کهاه  ث  5-شود  که غالبا  مجاز  می

شود. ممکه    پیوندها  موجود بی  اسناد و اعمال منجر می

                                                           
4 Archivists 

 .Taylor and Durance, 1992, pp)در ای  رابطه تایلور و دورانس  5

صحبت از نوعی فراگیر  سنت شهاهی در بازگشت به قهرون   (37-61

 کنند ]مولهان[. وسطی می
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است ال اما  روزافه ون بهرا  دموکراسهی و شههافیت در     

فرایندها  سیاسی و ریسک موجود در رونهدها  قهانونی،   

اسناد  کند که از خود به جها   « ویرای »افراد را وادار به 

ه: همچنههی  بنگریههد بهه  Fogerty, 1983) .انههد گذاشههته

Jenkinson, 1966, p. 55; Ward, 1990, p. 6.) رور  به

خالصه باید گهت در جهان امروز، همهه روزه معهامال  و   

انهد؛ بهدون آنکهه     تر  در جریهان  ها  بیشتر و مه  تراکن 

اثر  از آنها رو  کاغذ و در بسیار  موارد رو  هر وسیل  

 دیگر  بر جا  مانده باشد. ]...[

خود را در تعام  ن دیهک   عل  آرشیو مهاهی  مختص به

نگهار  تهدوی  کهرده اسهت؛ زیهرا       با عل  تهاریخ و تهاریخ  

رجوعان مورد پسند عل  آرشهیو   پژوهان عمدتا  اربا  تاریخ

هستند. بازبودن درها  عل  آرشهیو بهه رو  انهوا  جدیهد     

 هها   رشته تحول و تغییر»دهندة  مدارک، به یک اندازه نشان

 و تولیههد ههها  شرو در کههه اسههت تغییراتههی و مختلهه 

 .«اند آمده به وجود مدارک نگهدار 

هها    عنهوان یکهی از رشهته    تاریخ، از قرن نهوزده ، بهه  

هها، مطالعها  و همچنهی      مالز  عل  آرشیو، حیط  فعالیت

ههها  خههود را در قههرن بیسههت  بههه رههرز     منههابع و روش

ههها   چشههمگیر  گسههترش داده اسههت. اقتصههاد، گههروه  

هها، دنیها     ها و گهرای   ، نگرش1شناسی اجتماعی، جمعیت

وههه  و خیههال و جهههان نمههادی ، بههه جوانههب سیاسههی،    

انههد. تج یههه و تحلیهه   دیپلماتیههک و نظههامی اضههافه شههده

تصمیما ، اقداما  آگاهانه و رویهدادها بها بررسهی دقیه      

تر شده است. دیگر تمرکه  فقه     ساختارها و همایندها غنی

د  رو  مردان منتخب و برگ یده نیسهت؛ بلکهه زنهان، مهر    

عاد ، ربقا  اجتمهاعی مختله ، افهراد  کهه در حاشهی       

ها  قومی و فرهنگهی و مهرد     گیرند، اقلیت جامعه قرار می

انهد.   بومی منار  دوردست نی  در کانون توجه قهرار گرفتهه  

هها  ایه  رشهته، بها رشهد       احیا و بازساز  حیط  فعالیهت 

ا ، افه ای  اسهتهاده از    رشهته  ا  و بی  ها  چندرشته روش

ساز  هرچه بیشتر مسائ  و اسهتهاده از منهابع    ها، کمّی مدل

هایی ابدا  شده و توسهعه   سریالی همراه بوده است و روش

                                                           
1
 Demography  

اند که پا  خود را فراتر از رویکهرد تصهحیح انتقهاد      یافته

 Paquet)ر.ک.  .زننهد  اند؛ اما آن را کامال  پس نمهی  گذاشته

and Wallot, 1980, pp. 387-425)  از آن گذشته، ایجاد

ترشههدن  پژوهههان، بههه گسههترده   تنههو  در عالقهه  تههاریخ  

نگهاران   رجوعهان آرشهیو منجهر شهده اسهت؛ تهاریخ       اربا 

ا ، سههایر متخصصههان علههو  اجتمههاعی و انسههانی و  حرفههه

متخصصان ژنتیک، خبرنگاران، مجریان رادیو و تلوی یهون،  

قمنهد  نظامیان، وکال، تبارشناسان، مقاما  دولتی، افهراد عال 

رجو   به تاریخ محلی یا خانوادگی و امثال اینها، ج ء اربا 

 1990و  1989ههها   رونهد. در سهال   آرشهیو بهه شهمار مهی    

از پژوهشهگرانی را تشهکی     2درصهد  13پژوهان تنها  تاریخ

 .نها  کهرده بودنهد    دادند که در آرشهیو ملهی کانهادا ثبهت     می

(Blais and Enns, 1990-1991, p. 110, n. 4) 

ک چشمگیرتری  پیشهرفت عله  آرشهیو در قهرن     ش بی

عنهوان   بیست ، ظهور فرایندها  گ ین  و ارزشیابی اسناد به

انهجهار  اصهطال    3یک ضرور  عملی و نظر  بوده است.

که در قرن بیست  آشهکار شهد، امحها  مهدارک را      4مدارک

هها  به رف بخه      ضرور  کرده است و دربهارة سهازمان  

اعظمی از مدارک باید امحاء شوند )در آرشهیو ملهی کانهادا    

                                                           
شده در تاالر پژوه ِ آرشهیو ملهی )معاونهت اسهناد      دو بررسی انجا  2

ملی، سازمان اسناد و کتابخانهه ملهی( ایهران، نتهای  متههاوتی را نشهان       

درصههههد از  33/40، رشههههت  تحصههههیلی 1392انههههد: در سههههال  داده

( و در حدفاصهه  اول تیههر 103، ص1394کننههدگان )ع یهه  ،  مراجعههه

درصهد از مراجعهان    31رشهت  تحصهیلی   ، 1396تا پایان خهرداد   1395

 ( به تاالر پژوه ، تاریخ بوده است.31، ص1397)مالمیر، 
3
 ,Jenkinson)ای  موضو  در بیشتر موارد شایان توجه جنکینسهون    

 (Schellenberg, 1956)نبود؛ اما به وضو  در نظری  شلنبرف  (1922

 شود ]مولهان[.  دیده می

نهوبر  و رضهایی    بهه: شهری   در خصوص آرا  جنکینسهون بنگریهد   

 . 109، ص1388آباد ،  شری 

-108، صهص  1379، شهلنبرف در خصوص آرا  شلنبرف بنگرید بهه:  

آبههاد ،  نههوبر  و رضههایی شههری  شههری ؛ 93-84، صهص 1380 ؛115

. 110-109، صص1388
4 documentary explosion 
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مستندا  تولیدشدة دولت فهدرال   1تنها کمتر از پن  درصد

ای  می ان نسهبتا  در کشهورها    شوند؛  حهظ و نگهدار  می

 (Fogerty, 1983, p. 150بنگرید بهه:  غربی رای  است. )

شهود. بهه    اساسا  ای  کار تنها با تواف  آرشیوداران انجا  مهی 

ای  ترتیب، نق  آرشیوداران در قیاد با معیارهها  سهنتی   

تهر شهده اسهت. آنهها بهی  از پهی  در        عل  آرشیو عمیه  

مدیریت اسناد نق  دارند؛ زیهرا ارزیهابی اسهناد و تهدوی      

نگهههدار  آنههها در تعامهه  ن دیههک بهها ههها  زمههانی  برنامههه

شهوند. همچنهی ،    ها  ایجادکنندة اسناد انجها  مهی   مهسسه

گیر  دربارة اینکهه کهدا     آرشیوداران باید معیارها  تصمی 

یک باید امحهاء شهوند را    اسناد و مدارک باید حهظ و کدا 

 تدوی  و تنظی  کنند. 

به عبار  دیگر، آرشهیوداران دیگهر صهرفا  گردآورنهدة     

رسهد. آنهها بها ارزشهیابی      سناد  نیستند که به دستشان میا

حج  عظیمی از اسناد  که اخیرا  به دستشان رسیده اسهت  

درصهد از ایه     95و با تصمی  دربارة کنارگذاشت  بی  از 

هها    اسناد، مداخله در مدیریت اسهناد بها توجهه بهه روش    

مدیریت ارالعا  دریافتی از سطو  مافوق خود و تشریح 

اسناد و سوابقی که باید در آرشیو نگهدار  شوند،  کمابی 

آور  اب ارهها و   به سطو  مادون خهود و همچنهی  فهراه    

دهنهد.   وسای  تحقیقاتی، هست  مرک   آرشیو را تشکی  می

انهد؛   ها باعهث ایجهاد دسترسهی بهه آرشهیو شهده       ای  روش

بنههابرای ، بههه نههوعی محتههوا  آرشههیو را بههرا  عمههو       

از آن گذشته، وقتی بهرا  ههر اقهدا      کنند. پذیر می دسترد

زمین  فرهنگهی و اجتمهاعی الز  اسهت،     ارزشیابی یک پی 

دارنهدگان   عنهوان نگهاه   آرشیوداران چگونه چهرة خود را بهه 

که تاریخ هرگه  بهه    -کنند؟ ای  پدیدة ثابت  اسناد حهظ می

در عصهر   -معنا  واقعی کلمه خنثی و عینی نبهوده اسهت   

یابد. با ای  حال، بهتر است  نمود میارالعا  بی  از پی  

 .سهاز  فراینهدها  مربهوط پرداخهت     االمکان به عینی حتی

                                                           
 تها  90رهور تخمینهی    برآورد شده است بهدر آرشیو ملی استرالیا نی    1

در امهور ادار  از دسهت    شهان  کهارایی درصد از سواب  بعد از آنکه  95

ند هسهت اسهناد آرشهیو     از آنهادرصد  10تا  بی  پن و  ییامحا رود، می

 (.6، ص1380)پدرسون، 

(Wallot, 1991, pp. 271 ff) 

اکنون و در آینده، میراث مسهتنداتی کهه ههر جامعهه از     

گهذارد، تنهها یهک انباشهتگی ناآگاهانهه از       خود بر جا  می

لکهه بهه   مدارک یا انباشتگی اتهاقی و تصادفی آنها نیست، ب

رو، گهتنهی اسهت    نوعی ای  میراث ساخته شده است؛ ازای 

: در 2شرای  برا  عل  آرشهیو کهامال  دگرگهون شهده اسهت     

عنوان نقط  مرجع اصلی مطر   فرایند انتخا ، دیگر سند به

یابد که به ایجهاد   نیست؛ بلکه آن فعالیت انسانی اهمیت می

یجهاد،  به عبهار  دیگهر، زمینه  ا    3آن سند منجر شده است.

گیهرد.   منشث و کاربرد اسناد است که درخور توجه قرار مهی 

در درجه  اول کسهب آگهاهی    »، 4ا  در ای  رویکهرد زمینهه  

یابد که ارالعها  در آن ثبهت و    ا  اهمیت می دربارة زمینه

اند؛ نه کسب آگاهی از محتوا  ارالعهاتی اسهناد    ضب  شده

دیگههر وظیههه   (Nesmith, 1992, p. 16) .«و سههواب 

شیودار، مهدیریت مجموعه  مسهتندا  از پهی  موجهود      آر

ها و جوامهع و   نیست؛ بلکه ایجاد یک حسا  برا  مهسسه

هها  آنهها بها مشهارکت      در نظر گرفت  اقداما  و تهراکن  

مستقی  در ایجاد میراث مسهتندا  اسهت کهه در آن تثکیهد     

بیشتر بر شواهد و مدارک است و نه صهرفا  بهر ارالعها .    

و تحوال ، آرشیوداران را ناگ یر به احیا  تمامی ای  تغییر 

توان نظر  خود و بازگشت به مههاهی  اساسهی مشخصهی    

 ,Biter, 1961; Boomsهمچهون منشهث ایجههاد اسهناد )   

1987, pp. 69-107.5( کرده است 

                                                           
2
 شهرای   دگرگهونی  بهه  کمهک  آرشهیوداران  وظای  تری  مه  از یکی  

 هها  سهاز   نمایهه . اسهت  آرشهیوها  در مصهنوعی  ههوش  از استهاده برا 

 ههها نمایههه بلکهه  گیههرد؛ نمههی صهور   سههاده برچسههب یهک  بهها امهروزه 

 تهدارک  پژوهشگران و مخاربان گوناگون نیازها  برا  و اند چندوجهی

 .شوند می دیده
در خصوص ارزشیابی کالن و بنیان نظهر  ایه  اندیشهه بنگریهد بهه:       3

. در اثهر  113-112، صهص 1388آباد ،  نوبر  و رضایی شری  شری 

، 1396تر بحهث و بررسهی شهده اسهت: بیهون،       زیر ای  نظریه مشرو 

.79-32صص
4 Contextual approach  

مبتنی بر منشث »( رویکرد  Cook, 1992, pp. 38-70تر  کوک ) 5

 را پیشنهاد داده است ]مولهان[. « عملکرد  -ساختار  
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انهد   آرشیوداران متکی به ای  پارادای  جدید، در تهالش 

مه ،  میراثی از مستندا  را پدید آورند که تا حد ممکه  کا 

معر  و آشکارسهاز باشهد. ]...[ آنهها بهه دنبهال شناسهایی       

هها  موجهود بهی  اسهناد      شده و شکا  ها  فراموش مهلهه

هستند. نخستی  گا ، شناسایی موارد و اسهناد  اسهت کهه    

هها را پوشه     توان با نگهدار  آنها در آرشیو ای  خه   می

انههد و  داد. برخههی افههراد گهها  را از ایهه  فراتههر گذاشههته   

کننهد مسهتقیما  در ایجهاد اسهناد      وداران را تشهوی  مهی  آرشی

مشارکت داشته باشند؛ مثال  ازرری  ضب  اسهناد صهوتی یها    

 ;Fogerty, 1983, pp. 148-157)شهنیدار    -دیهدار   

Reimer, 1981, p. 33; Lance, 1983, pp. 177-178; 

Lochead, 1983, pp. 3-7; de Tourtier-Bonazzi, 

1987, p. 251.)1. 

تواند به یکی از سه شهک  مختله     ی  مشارکتی میچن

 زیر ر  دهد:

عنهوان   ( مخ ن نگهدار  ارالعها  آرشهیو صهرفا  بهه    1

کار رود که  ها  تاریخ شهاهی به پروژه 2«مستندساز  مرک »

اند یا در دست اجرا هستند؛ بهه ایه     پی  از ای  انجا  شده

یابهد و همپوشهانی    ترتیب، همکار  و همیار  تهروی  مهی  

 Archives nationales)رسهد   ها به حداق  می بی  پروژه

de France, 1990, p. 30.)     در کانهادا، بیشهتر اسهناد و

هها  شههاهی در مخهازن نگههدار  ارالعها  در       مجموعه

هها نیه  منهابع قابه       شهوند؛ امها مهوزه    آرشیو نگهدار  مهی 

 ا  را در اختیار دارند. مالحظه

تواننهد   وع  مهی ( آرشیودار یا مهسس  آرشهیو  متبه  2

ههایی   یها از پهروژه   «داده انجا »ها  تاریخ شهاهی را  پروژه

انهد: اعطها  کمهک     که دیگهران انجها  داده  « کنند پشتیبانی»

ها، اعطا  وا  برا  تهیه تجهی ا ،  ه ینه برا  انجا  پروژه

                                                                                     
نوبر  و رضهایی   در خصوص نظرا  کوک همچنی  بنگرید به: شری 

آبهاد  و   نوبر ، رضهایی شهری    . شری 113، ص1388باد ، آ شری 

. 113-108، صص1389خسرو ، 
بههه آرشههیوها نقهه   (Ward, 1990, p. 14اگرچههه آلهه  وارد ) 1

دههد؛ امها بها مقایسه  مشهارکت آرشهیوها در مهدیریت         مهی « واکنشی»

کنند، از مشارکتشهان   هایی که مدارک آنها را کسب می ارالعا  مهسسه

 .]مولهان[کند  پوشی می ضب  ارالعا  چش در تولیدِ 
2 Documentation centre 

آمههوزش، نظههار  بههر پههروژه، همکههار  و مسههاعد  در   

هها ازرریه  انتخها  دقیه  و هدفمنهد       ساز  مصاحبه آماده

هها را   اسناد پشهتیبان کهه انسهجا  و قابلیهت اعتمهاد پهروژه      

سهپس   (.Fogerty, 1983, p. 154)تقویت خواهنهد کهرد   

ههایی منطبه  بهر     آرشیو در تالش خواهد بهود تها اولویهت   

هها   کهه در پهروژه   افهراد  برگ ینهد  هها  جامعهه و    اولویت

 ;Berkowski, 1993, pp. 112-118) .مشهارکت دارنهد  

Andrade, 1988, p. 218) 

 «مسهتقیما  »توانهد   ( آرشیودار یا آرشهیو متبهوع  مهی   3

. ای  منابع ممک  است درواقهع  «کند ایجاد»منابع شهاهی را 

در  -منابع ثانویه باشند؛ مثال  مصاحبه با ایجادکنندگان اسناد 

کهه امکهان دسهتیابی بهه      -زمان ثبهت آن اسهناد در آرشهیو    

هها    ج ئیا  پیرامون سهازماندهی یهک مهسسهه یها روش    

هها    تشکی  پرونده برا  اسناد و همچنی  پرکردن شهکا  

 ;Bruemmer, 1991, p. 496) .کننهد  فهراه  مهی   موجود

Archives nationales de France, 1990, p. 30)   بها

ها  ب رف  بی  از حد اسناد  که مهسسهتوجه به فراوانی 

هها    بهودن سیسهت    کننهد و پیچیهدگی و ناکهافی    ایجاد مهی 

« 3فرامدرک»ها به نوعی  ها، ممک  است ای  مصاحبه پرونده

 محسو  شوند.

تواننههد بههر مبنهها  راهبههرد   آرشههیوداران همچنههی  مههی

منظهور   ها  جدید  را بهه  مشخصی در مستندساز ، پروژه

موجود در آرشهیو رراحهی و تعریه      ها  تکمی  مجموعه

شههده بههرا   . آنههها گههاهی اوقهها  مرزههها  تعریهه 4کننههد

دهند؛ مثال   پارامترها  عمومی تاریخ شهاهی را گسترش می

ههها  پیمایشههی دربههارة رخههدادها  جههار  انجهها   تحقیهه 

دهند تا ری  وسیعی از نقطه نظرا  دربهارة آن رخهداد    می

                                                           
3 Meta-documents 

4
ها  آرشیوشههاهی بنگریهد    هایی در خصوص ایجاد برنامه برا  مثال  

   به:
Lance, 1983, ch. XII; Aron-Schnapper, 1980; Schorzman, 

1993; Chew, 1986, pp. 206-210; Chou, 1985, pp. 163-178; 

Mbaye, 1993, pp. 99-111; Archives nationales de France, 

 ]مولفان[.  .1990

 یبها  تقر کهه  Swain, 2003, pp. 139-158همچنی  بنگرید به مقال  

 .حاضر منتشر شده است  ههت سال پس از انتشار مقال
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رهور چشهمگیر     ها بهه  را به دست آورند. نتای  ای  تحقی 

نگر  خواهند بهود کهه چنهد     ها  گذشته متهاو  از تحقی 

 (Fogerty, 1983, p. 156) .سال بعد انجا  خواهنهد شهد  

ها  امروزه ضب  ویدیو و فیل  نی  با آنکه برا  تما  موقعیت

فهرد  را   ها  منحصربه و شرای  مناسب نیست، اما فرصت

ضهب  فهیل ، روشهی    دههد؛ بهرا  مثهال،     در اختیار قرار می

هها   نظیر برا  ماندگارکردن یاد و خاررا  مشاغ ، حرفه بی

شهده، آدا  و رسهو  سهنتی مله  و      ها  فراموش و مهار 

هها    ها، اعیاد و مصهاحبه  تعامال  اجتماعی مرد  در جش 

 1گروهی است.

ها یا اصهوا ،   کنندگان فیل  در میان آرشیوداران و ضب 

یه یا حتی صرفا  دستیابی به موارد نظر دربارة نیاز به ته اتهاق

کردن )و در برخهی   منظور متوازن شدة تاریخ شهاهی به ضب 

کشورها تثسیس( میراث مستندا  وجهود نهدارد. مباحهث    

 «شههاهی  آرشهیو  بهودن روایهی »بی  از هر چی  دیگر  بهر  

 متمرک ند. 

 عنهوان به شهاهی منابع ارزش»پی  از هر چی ، موضو  

مطر  اسهت. آرشهیوداران ارزش اسهناد     «مدارک و شواهد

عنوان شواهد و مدارک به رسمیت  دیدار  و شنیدار  را به

ههها   شناسههند؛ یعنههی آنههها را بههرا  درک فعالیههت    مههی

داننهد.   ایجادکنندگان آنها )تحقی ، آموزش و غیره( مهید می

 -مشک  اساسی در ناتوانی ایجادکننهدگان اسهناد دیهدار     

نگهههدار  آنههها در آرشههیو و  شههنیدار  تههاریخ شهههاهی در

منظهور تعیهی  زمینه  آنهاسهت.      مستندساز  کافی آنهها بهه  

تهراز بها نسهخ خطهی      محققان گاهی چنی  مستنداتی را ه 

انهد.   دانند که با ترجیحا  کهامال  شخصهی نوشهته شهده     می

ها  تاریخ شهاهی یک هد  ویژه دارنهد؛   بسیار  از پروژه

ها  رادیهویی و   برنامهصور  کتا ، پخ  در  مثال  ارائه به

تلوی یونی یا نمای  در نمایشگاهها. مسئوالن پروژه بیشهتر  

ها  مورد نیاز برا  نگهدار   بر ای  هد  متمرک ند و گا 

                                                           
1
منهد   پیشنهاد شد از فیلمبردار  برا  مستندساز  نظا  1900در اوای   

سنتی اسهتهاده شهود کهه درحهال از بهی  رفهت  بودنهد.        وکارها   کسب

-S. Kula, 1990, p. 181; Charlton, 1984, pp. 228 بنگریهد بهه:  

236; Schorzman, 1993 .]مولفان[ 

کنند؛ ای   پذیرکردن آنها در درازمد  را ری نمی و دسترد

 .اند از توصی ، مستندساز  و ثبت در آرشیو ها عبار  گا 

(Bruemmer, 1991, p. 495) ههها   برخههی از شههبکه

ها یها اصهوا     کردن فیل  رادیویی و تلوی یونی اقدا  به پاک

کنند تا مجددا  قهادر بهه اسهتهاده از نهوار      از رو  نوارها می

واضههح اسههت   (Lochead, 1983, pp. 3-7) .باشههند

تواننهد نقهد شهوند کهه      ها  یک تحقی  تنها زمانی می یافته

شهده در آن دسترسهی    دیگر محققان نی  بهه منهابع اسهتهاده   

دربهارة   (Henige, 1980, pp. 181-194) .داشهته باشهند  

هها  علمهی، شههافیت از     تما  مباحث عمهومی و گهتمهان  

تری  ال اما  است. ای  ال اما  یقینا  دربارة مسهتندا    مه 

 اند. پیرامون اسناد دیدار  و شنیدار  نی  صادق

شههواهد و مههدارک شهههاهی نیهه  از  «ارالعههاتی ارزش»

موضوعا  مه  در میان محققان تاریخ شههاهی بهوده و بهه    

مباحث و مناقشا  زیاد  منجر شده است. آرشیوداران نی  

خود دربارة می ان قابلیهت اسهتهادة مجهدد از     نوب  همواره به

انهد.   شواهد و مدارک شههاهی دچهار شهک و تردیهد بهوده     

نخستی  مسئله، کیهیت اسناد دیدار  و شنیدار  است کهه  

شوند. استهادة گسهترده از دسهتگاهها     شیو ارسال میبه آر

هها  فیلمبهردار  منجهر بهه کثهر        ضب  صو  و دوربی 

کیهیت شده کهه در آنهها موضهو  بهه خهوبی       ها  بی پروژه

انتخا  نشده است، کیهیت صدا چنهدان مناسهب نیسهت و    

 2فرایند ضب  به خوبی اجهرا و مستندسهاز  نشهده اسهت.    

ش، آن را به چی   مانند حافظه   سهولت استهاده از ای  رو

افراد مس  شبیه کرده است؛ زیرا درواقع پیوند مسهتقیمی را  

دانی  حافظهه یهک    کند. با وجود ای ، می با گذشته ایجاد می

اند که سهاخته   چی  زنده است و شواهد و مدارک چی هایی

شوند )ماهیتی انتخابی دارند( و اینکه شرای  حهاک  بهر    می

و روش انجا  مصهاحبه،   -همان زمینه  یا -محی  مصاحبه 

 .به فرایند سهاخت ایه  شهواهد و مهدارک بسهتگی دارنهد      

                                                           
2
 ,Tuchman) یکی از شدیدتری  انتقادها بهه ایه  نقهص را توچمهان     

1972, pp. 62 ff.)   :بیان کرده است. همچنی  بنگریهد بهه Treleven, 

1989, pp. 50-58; Dryden, 1981, p. 35; Fogerty, 1983, p. 

149; Moss and Mazikana, 1986, p. 23. ]مولفان[. 
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(Aron-Schnapper et al., 1983, p. 67; Joutard, 

1983, ch. VIII; Cruikshank, 1993, pp. 410 ff) 

خواهید پروژة تاریخ شهاهی مهوفقی داشهته باشهید،     اگر می

باید پی  از آغاز پروژه تحقیقا  جامعی انجا  دهید و بهه  

دقت شرای  را برا  اجرا  پروژه آماده کنید. گهتنی اسهت  

شههنیدار  در آرشههیو بههدون ارائههه  -ثبههت اسههناد دیههدار  

هها را بها مشهکال      شان، ارزیهابی پهروژه   مستندا  مناسب

کند و درنتیجهه اسهتهاده از آنهها در آینهده      مواجه می جد 

 بسیار دشوار خواهد بود.  

گر  محققان، باید  ا  پی  از موضو  تخصص و حرفه

هها    به موضو  می ان استهاده از شواهد شههاهی در زمینهه  

کنندگان آن شواهد  نشدة تهیه بینی ها  پی  دیگر و به روش

اشههخاص قههادر بههه توجههه داشههت. برخههی افههراد معتقدنههد 

بینههی رونههدها  تحقیقههاتی آتههی نیسههتند؛ بنههابرای ،   پههی 

 .توانند منابع مناسهبی را بهرا  آینهدگان تهدارک ببیننهد      نمی

(Dryden, 1981, p. 36)    برخی دیگر نی  بهاوجود اشهاره

هها  تهاریخ    ها  موجهود در اسهتهاده از پهروژه    به دشوار 

ه انجها   هها  بسهیار ویهژ    شهاهی که در واکن  به موقعیت

ها بهرا  بهی  از یهک     توان از مصاحبه اند، معتقدند می شده

خصهوص در مهوارد  کهه حهاو       هد  استهاده کهرد؛ بهه  

 .تهر در زمینه  مهدنظر باشهند     هایی با ماهیتی عمهومی  سهال

(Fogerty, 1983, p. 157)    هها    در ایه  راسهتا، پهروژه

نامهه   پیرامون زندگی اشخاص که با رویکهرد تهیهه زنهدگی   

هها بها مشهک      اند، کمتر از سایر پروژه گرافی( اجرا شده)بیو

 ,Archives nationales de France) .مواجه خواهند شد

1990, p. 27)  ، اگههر بخههواهی  صههادقانه سههخ  بگههویی

تعداد  از ای  مشکال  بهه شهد  متههاو  از مشهکال      

 اند. موجود دربارة اسناد مکتو 

نههاد امنیهت   ها  تاریخ شههاهی در   گروه مسئول پروژه

ها  جالبی را برا  مقابله با ای   واره رر  1اجتماعی فرانسه

ها را به سه دسهته   اند. ای  گروه، پروژه مشکال  ارائه کرده

 کند: تقسی  می

( گردآور  منهعه  شهواهد و مهدارک کهه ههد  آن      1

                                                           
1 Sécurité sociale en France 

استهادة محققان آتی از آنهاسهت )ایه  وظیهه  آرشهیوداران     

انههد بسههیار  از   کههردهاسههت؛ امهها نویسههندگان اشههاره    

 اند(؛ پژوهان شهاهی نی  در ای  کار مشارکت داشته تاریخ

هایی که در چارچو  یک پروژة تحقیقاتی  ( مجموعه2

 اند؛ خاص تهیه شده

 ( و درنهایت ایجاد آرشیو شهاهی. 3

در مورد آخر، یعنی ایجهاد آرشهیو شههاهی، کهار  کهه      

دقی  رو  ها   شود عبار  است از انجا  بررسی انجا  می

منهد رو    کهارگیر  روشهی نظها     یک موضو  ویهژه و بهه  

شده در  ارالعا  مطروحه، با دیدگاهی فراتر از بیانا  ارائه

 .ها و ایجاد شاکل  صحیح و درست از اسناد معتبهر  مصاحبه

(Aron-Schnapper et al., 1983, pp. 57-62) 

تر از موارد یادشده گهتنی است به بهاور   درنهایت و مه 

بودج  آرشیو که به سختی برا  انجا  وظای  »خی افراد بر

نباید برا  ایجاد مهدارک  « کند سنتی آرشیوداران کهایت می

؛ اما ایه  نظهر   (Dryden, 1981, pp. 36-37صر  شود )

جا  بحث دارد. وظیهه  آرشهیوها، مستندسهاز  اقهداما      

ها و جوامع است. سطح منابعی که در اختیهار   افراد، مهسسه

ههها قههرار دارد )نیههرو  انسههانی و منههابع مههالی(    مهسسههه

کنندة می ان موفقیت آنها در اجهرا  مثموریهت خهود     تعیی 

 نههاد  یهک  هها   است. همه چی  به نو  جامعهه، ماموریهت  

معی ، بودجه  ایه  نههاد و میه ان صهالحیت و شایسهتگی       

کارکنان آن و امثال آنها بستگی دارد. واضح است در برخی 

ید منابع شهاهی ایجاد کنند و ای  منابع کشورها، آرشیوها با

ها  اصلی و حتهی ضهرور  آرشهیوها بهه شهمار       از بخ 

 روند. می

  

مستندسازیمنابعشفاهی

بیشتر مباحهث اساسهی بهی  آرشهیوداران بهر کسهب و       

شهنیدار  )و اخیهرا  ایجهاد آنهها      -دریافت اسهناد دیهدار    

پس توس  آرشیوداران( متمرک  است. توسع  اسناد شهاهی 

تهر را   هایی با ماهیتی عملی از پذیرش آنها در آرشیو پرس 

آورد. در ای  بخ  جوانب آرشیو  امر نسبت  به وجود می

 .شهاهی بیشتر بررسی خواهد شهد  تاریخ عمومی به مباحث
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هها،   هها، مهوزه   شنیدار  در کتابخانهه  -اساسا  اسناد دیدار  

ههها  رادیههویی و  عامههه، شههرکت مراکهه  مطالعهها  فرهنههگ

شهنیدار  و   -تلوی یونی، مراک  تولید محصوال  دیهدار   

شوند. ای  محصهوال  گهاهی بهدون     ها تولید می نی  آرشیو

ها  مرسو  آرشیو  تشهریح   ارجا  به استانداردها و روش

 .1شوند بند  می و ربقه

نحهو   دسترسی عمو  به اسناد آرشیو  به تشریح آنها به

نهابع شههاهی بیشهتر    مطلو  نیازمند است. ای  امر دربارة م

یابد؛ زیرا اسناد  از ای  دسهت دارا  مهاهیتی    ه  نمود می

اند )مثال  فیلمی از زندگی یک شخص  ترکیبی از تما  وقایع

دربارة اقتصاد یا سیاست نیست؛ بلکه تمامی ای  جوانب را 

دههد( و   صور  ترکیبی و از یک دیدگاه، مدنظر قرار می به

شهی دربهارة آنهها دشهوار و     اندی شهود هه    ای  امر باعث می

کهارگیر  اب ارهها     بر باشد. بنا به دالی  مشهابهی، بهه   زمان

ا  نیازمنهد   مناسب برا  تحقی  نی  به منابع قابه  مالحظهه  

شهنیدار  کهه    -ویژه در موارد  که اسناد دیدار   است؛ به

شهوند، بهدون مسهتندا  کهافی      به آرشیو تحویه  داده مهی  

هافیت دربهارة منهابع مهورد    باشند. با ای  حال، ضرور  شه 

اسههتهادة محققههان تههاریخ شهههاهی گههاهی اوقهها  دربههارة   

شهنیدار ،   -کنهد. اسهناد دیهدار      مستندا  نی  صدق مهی 

کنند که جنبه    عنوان یک سند، پی  از هر چی  ایجا  می به

مدرک و شاهد بودن دربارة خود مصاحبه صدق کنهد و نهه   

 ,Moss and Mazikana, 1986) .دربارة موضو  مصاحبه

p. 48) انههد کههه بههی   ا  متکههی منههابع شهههاهی بههر رابطههه

شهود؛ بنهابرای ،    شونده ایجهاد مهی   کننده و مصاحبه مصاحبه

ارزش نتههای  آن منههوط بههه شههناخت مصههاحبه و زمینهه  آن 

کننهده و   )مکان، وجود اشخاص ثالث، رابطه بهی  مصهاحبه  

 ,A. G. Quintana) .موضو  مصاحبه و امثال آنها( اسهت 

                                                           
1
 Canadian Oral)ها  تهاریخ شههاهی در کانهادا     راهنما  مجموعه  

History Association, 1993)   هها   ایدة خوبی دربارة تنهو  موقعیهت

 ,Canadian Oral History Association)دهد. پیشگهتار لوکههد   می

روابه   ( MacDonald, 1990, pp. 12-24)دونالد  و مقال  مک( 1993

بهی  آرشهیودارها و پدیدآورنهدگان مهدارک تهاریخ شههاهی در کانهادا،        

 .]مولهان[کنند  آمریکا و بریتانیا را توصی  می

1990, pp. 88-89) 

بی  تمامی عوام ، توصی  نامناسب، بی  از ههر چیه    

دیگر  دسترسی بهه آرشهیو شههاهی را بها مشهک  مواجهه       

 ,Bruemmer, 1991, p. 495; Lochead) .کنههد مههی

‘Oral history’, p. 6; Aleybeleyle, 1985, p. 422) 

راهنما  ملهی یها محلهی اولهی       -وجود یک دستورالعم  

تعیهی  حیطه  عملیهاتی منهابع شههاهی و       اب ار ضرور  در

هایی اسهت کهه بها     ساز  محققان به سو  مهسسه رهنمون

خوانی داشته باشند. تمها  کشهورها چنهی      نیازها  آنها ه 

دستورالعملی در اختیار ندارند؛ حتی در صور  وجهود آن  

نی  برا  آنکهه چنهی  دسهتورالعملی در گهذر زمهان جنبه        

ه بههازبینی متنههاو  و  کههاربرد  خههود را حهههظ کنههد، بهه  

 .Bruemmer, 1991, p) .روزرسانی منظ  نیازمند است به

بنههد  و  در سههطح مخههازن، اسههتانداردها  ربقههه   2(497

هها   برخی از آرشهیو  اند. رور چشمگیر  متهاو  توصی  به

توصی  بر مبنا  هر سند دیدار  یها شهنیدار  را تهرجیح    

هها نیه  مشهاهده     دهند؛ چی   کهه معمهوال  در کتابخانهه    می

 -دهنهد اسهناد دیهدار      شود؛ اما برخی دیگر ترجیح می می

. شنیدار  را به ایجادکنندگان آنها یعنی منشث ارتبهاط دهنهد  

(Moss and Mazikana, 1986, pp. 50-51; Mbaye, 

1993, pp. 99-111)   جامع  آرشیو  کانادا درحال تدوی

نگهاهی نیه  بهه     اسناد اسهت و نهی    3استانداردها  توصی 

آرشیوها  موارد، ای  همه ساز  ای  موضو  دارد. در جهانی

 دربارة آنکه در مبحث توصی  تا کجها بایهد پهی  برونهد،    

                                                           
2
سهطح ملهی )در ایهاال  متحهده(     در را ا   برومر یک برنام  پن  ماده 

کنهد:   ها  تاریخ شههاهی پیشهنهاد مهی    برا  بهبود دسترسی به مجموعه

تولید  ،برا  توصی  مدارک USMARCاستهاده از قالب یواد مارک 

راهنما برا  ارمینان از یکنهواختی در اجهرا  مهدارک تهاریخ       یک خ 

برنامه   ، ایجاد یک MARC AMCشهاهی در قالب مارک ا . ا . سی. 

هها  نهو بهرا      ها و آرشیوها، پهژوه  در فنهاور    امانت بی  کتابخانه

تسهی  در ارتباط ارالعا  و حمایهت از پژوهشهگران تهاریخ شههاهی     

 ]مولهان[. برا  دسترسی مناسب در ای  برنامه
3
 شده است:منتشر ای  استاندارد با مشخصا  زیر   

The Association of Canadian Archivists. (1990). Rules for 

Archival Description (RAD), Ottawa, Canada. Revised 

version July 2008. 
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یدار  تهی  رونوشت از اسناد د دربارة وضعیت خصوص به

 .شنیدار  دچار تردیدند -

اسناد شنیدار  به مقدار چشمگیر  میه ان   1ساز  پیاده

مصاحبه را  2متنی  بخشد. نسخ  دسترسی به آنها را ارتقا می

توان بهه راحتهی ارزیهابی کهرد و اسهتهاده از آن نیه  بهه         می

متنهی رهی مهد       تجهی ا  خاصی نیاز ندارد. اگهر نسهخ   

کننهده   زمان اندکی پس از تهی  مصاحبه و با کمک مصهاحبه 

شونده تهیهه   و در برخی موارد نی  با کمک شخص مصاحبه

شود، ابهاما  موجود دربارة جوانب شاهد و مدرک بهودن  

آن از بی  خواهند رفت. در نخستی  مرک  تاریخ شهاهی که 

متنهی   د، نسخ  در ایاال  متحده واقع بو 3در دانشگاه کلمبیا

شونده آن را بازبینی و تصحیح  مصاحبه که شخص مصاحبه

 -کرد، از مستندا  ضهرور  بهرا  ههر سهند دیهدار        می

ا  در قالهب   رفهت. چنهی  نسهخه    شنیدار  بهه شهمار مهی   

مکتو ، روایی و پایایی بیشتر  برا  اسناد شهاهی فهراه   

  کرد و درواقع سند شنیدار  یا دیدار  تنها یک مرحله  می

بها   1960رفهت. تها دههه     در تهی  اسناد به شمار مهی  4گذرا

شهنیدار ، بیشهتر    -بودن نوارهها  دیهدار     توجه به گران

شده رو  نوارها را  ها  ضب  دادند مصاحبه افراد ترجیح می

متنهی، پهاک و از نوارهها بهرا  ضهب        پس از تهیه  نسهخ    

 .Joutard, 1983, p) .ها  بعهد  اسهتهاده کننهد    مصاحبه

75; Stielow, 1986, p. 19)   امههروزه تقریبهها  تمههامی

شههده را  نویسههندگان، اسههناد شههنیدار  ]و دیههدار [ ضههب 

شناسند؛ زیرا ای  سند دیهدار  یها    عنوان مدرک اص  می به

شنیدار  تنها سند  اسهت کهه تمهامی جوانهب ارزشهمند      

شهاهی )و در برخی موارد تصویر ( را در خهود گنجانهده   

                                                           
، کهردن  پیادهها  گوناگون مانند  مصاحبه )که از آن به شیوه ساز  پیاده 1

 ،نویسهی یهاد شهده اسهت(     نویسی، ترانویسی، گهتارنویسی و خارج مت 

شهده در   ردوبدل سخناننوشت  شنیدن مصاحبه و در عی  حال، نیازمند 

، آبهاد   حسه  ساز  بنگرید به  جلسه مصاحبه است. در خصوص پیاده

 .69-64صص ،1386
شده نی  یاد  ساز  که از آن با نسخ  پیاده شدة مصاحبه نسخ  نوشته 2

 شده است.
3 Columbia University 
4 Transitional step  

تواند محتوا  یک سند صوتی را  می متنی  است: یک نسخ 

رور که پهی  از ایه  اشهاره شهد      دربرداشته باشد؛ اما همان

قادر به انتقال عوار  و احساسها ، لحه  بیهان، لهجهه و     

 .نحههوة تلهههظ و ادا  کلمهها  توسهه  اشههخاص نیسههت   

(Stielow, 1986, p. 23; Moss and Mazikana, 

1986, p. 58; Archives nationales de France, Le 

témoignage oral, pp. 27-28) ساز  کار دشوار   پیاده

نقهص در آن غیهرممک     است و تقریبا  دستیابی به نتای  بهی 

ساز  درواقع تبدی  یک مجموعه بیانها    خواهد بود. پیاده

 .Joutard, 1983, pشهاهی بهه کلمها  مکتهو  اسهت )    

 ,Archives nationales de France؛ نی  بنگرید به: 218

1990, p. 27. )    هها    ؛ بنهابرای ، بهاوجود تمهامی کاسهتی

عنوان اب ار  تحقیقاتی و برا  انتشار شهواهد و   ذکرشده، به

 ,Moss and Mazikana, 1986) .مدارک، کارآمد اسهت 

p. 58) 

هها  زیهاد     ساز  ه ینه استهادة گسترده از روش پیاده

تخمهی   ( Joutard, 1983, p. 218)یوتارد را در پی دارد. 

زده است یک فرد مجر  تقریبا  پان ده سهاعت زمهان نیهاز    

خواهد داشت تا یک ساعت مصاحبه را پیاده کند و بنویسد 

 12بهی  شه  تها     Thompson, 1978, p. 197 تامسون)

ساز  یک ساعت مصاحبه عنوان کرده  ساعت را برا  پیاده

ا  و  ؛ گرچههه امههروزه اسههتهاده از تجهیهه ا  رایانهههاسههت(

هها     ارها  پردازش کلمها ، امکهان کهاه  ه ینهه    اف نر 

گهذار  رو  آنهها را    سهاز  را فهراه  کهرده و نمایهه     پیاده

تصهمی  بهر    (Stielow, 1986, p. 89) .تسهی  کرده است

ندادن ای  کار، اساسا  بهه منهابع    ساز  مصاحبه یا انجا  پیاده

موجود و بدون تردید به می ان استهاده از آنها بستگی دارد. 

هها   مچنی  یک آرشیودار در ای  زمینه نوشته است آرشهیو ه

معموال  بازنویسی از یهک نسهخه خطهی قهدیمی خهود کهه       

شنیدار   -تهسیر و تعبیر آنها به همان می ان اسناد دیدار  

رو است را در اختیار کاربرانشان قهرار   هایی روبه با دشوار 

سهاز  اقهدا     پیهاده  (Mbaye, 1993, p. 108) .دهنهد  نمی

هها  به رف، بسهیار     مطلوبی است )هرچند دربارة مجموعه

هها  دیگهر  نیه  در     دشوار است(؛ اما آرشهیوداران گ ینهه  
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دار از موضوعاتی  اختیار دارند؛ مثال  تهی  یک فهرست نمایه

که در مصاحبه بهدانها پرداختهه شهده اسهت بها ارجها  بهه        

موقعیت آن موضوعا  در سند دیدار  یا شنیدار . دربارة 

رخداد، ارائه یک تشریح مناسب نی  کارآمد خواهد بود؛ هر 

زیرا می ان تهالش مهورد نیهاز بهرا  تهسهیر و تعبیهر سهند        

هها    ها  مربوط بهه تجهیه ا  و نسهخه    شنیدار  و ه ینه

 .Kula, 1990, p) .شده از اسناد را کاه  خواهد داد کپی

80) 

شنیدار  که رو  وسهای    -نوارها  صوتی یا دیدار  

اند، مشکالتی را در  ی و حتی رو  فیل  ضب  شدهمغناریس

ها  فراینهد حههظ و نگههدار      ها و دشوار  راستا  ه ینه

محیطهی و   آورند؛ حتی فراتر از ال اما  زیست به وجود می

کهه در   -ها  حمه  و کنتهرل نوارهها  مغناریسهی      روش

 -مربوره به می ان کافی بررسی شده است  نشریا  تجار 

 -ههها  ضههب  شههنیدار  یهها دیههدار   لههببایههد فراوانههی قا

ههها اغلههب  شههنیدار  را نیهه  مههدنظر قههرار داد. ایهه  قالههب 

انهد و   ها  مختله  داشهته   مشکالتی در سازگار  با پلتهر 

ها  ضب  ویهدیویی(   خصوص دربارة روش فناور  نی  )به

به سرعت درحال رشهد و تغییهر اسهت؛ بنهابرای ، همهواره      

  وجود دارد. درنتیجه، ها  پیشی شدن قالب احتمال منسو 

ها  رای   رور مستمر اسناد خود را به قالب آرشیوها باید به

شهدن   تبدی  کنند تا خطر از دست دادن آنها )در اثر منسو 

ها  مورد نیاز برا  پخه  آنهها( از بهی      ها و فناور  قالب

برود. ظهور فنهاور  رقمهی در حههظ و نگههدار  اسهناد،      

کلی و عمومی را برا  حههظ و  امکان استهاده از یک قالب 

هها و   هها، عکهس   نگهدار  تصاویر متحرک، اصوا ، نقشهه 

شهنیدار  و همچنهی  اسهناد متنهی      -سایر اسهناد دیهدار    

متثسههانه   1(Kula, 1990, pp. 79-80) .فراه  کرده است

ها  حههظ و نگههدار  اسهناد     هنوز پایدار  فی یکی اف اره

ز هر چی   ای  نکتهه  تر ا رقمی به اثبا  نرسیده است. مه 

هها و   رسد دیگر با مشهک  تنهو  قالهب    است که به نظر می

                                                           
1
 .Blasco and Pataud-Célerier, 1994, p) قیه س -بالسکو و پت 

کردن و استهاده از فنهاور    ها  جالبی را در خصوص رقمی مثال( 815

 .]مولهان[اند  ا  برا  انتشار میراث ارائه داده ا  چندرسانه رایانه

تجهی ا  و ناسازگار  آنها با یکدیگر مواجه نخواهی  بود. 

آرشیوداران در ای  راستا بها مشهکالتی هماننهد مشهکال      

 ا  مواجه خواهند بود. موجود دربارة سایر اسناد رایانه

ریخ شههاهی در  شنیدار  تها  -نگهدار  اسناد دیدار  

تههر از آن دسترسههی عمههو  بههه ایهه  اسههناد،  آرشههیو و مههه 

مشکال  اخالقی و حقهوقی مشخصهی را در پهی دارد. بها     

توجه به اینکهه قهوانی  حقهوقی و اخالقهی در کشهورها       

توان تصویر  کلی  مختل ، متهاو  است، در اینجا تنها می

 ,Moss and Mazikana) .از ای  موضو  را ترسی  کهرد 

1986, pp. 49, 68-70; Bruford, 1990, pp. 16-32; 

Stielow, 1986, pp. 42-51; Ward, 1990, pp. 48-

58) 

شهنیدار  تهاریخ شههاهی     -اسهناد دیهدار     «مالکیت»

عالوه بر قانون، بهه مسهائ  اخالقهی نیه  بسهتگی دارد. در      

برخی موارد مالکیت در اختیهار خهود شهخص یها گهروه و      

ح بی اسهت کهه آن شهخص بهه آن تعله  دارد و تنهها در       

 .شرای  خاصی ای  مالکیت قاب  انتقال به غیر خواههد بهود  

(Moss and Mazikana, 1986, p. 49)    مهاد قانونی نیه

با توجه به اینکهه بحهث دربهارة مالکیهت محتهوا باشهد یها        

ها، متهاو  خواهند بود.  ساز  مصاحبه مالکیت اب ار ذخیره

تواند به معنا  آن باشد که یک شهخص حه     می 2ح  نشر

کنترل یا ح  دریافت سود و بهره بابت اسهتهادة دیگهران از   

تیهار دارد یها صهرفا  بهه     سند دیدار  یها شهنیدار  را در اخ  

کردن نق  و سه  افراد در تهی  آن اسهناد   معنا  خاررنشان

دیدار  یا شنیدار  باشد. مسئله ای  است که چه کهس یها   

کننهده،   کسانی ح  نشر را در اختیار دارند )مخبر، مصهاحبه 

سازمانی که حامی مالی پروژه بوده است، آرشیو و ...(. ای  

هها   ع انتشار رونوشت مصاحبهخصوص در مواق ها به پرس 

یا پخ  یک سند دیدار  یا شنیدار  از رادیو و تلوی یون 

توانند با محدودکردن امکان بازتولید  شوند؛ اما می مطر  می

اسههناد، بههر میهه ان دسترسههی بههه آنههها نیهه  تههثثیر بگذارنههد. 

ها  آرشیو باید ارمینان حاص  کننهد انتقهال اسهناد     مهسسه

در نظهر گهرفت  تمهامی مجوزهها      شنیدار  بها   -دیدار  

                                                           
2 Copyright  
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ضرور  انجا  شهده اسهت و بها توجهه بهه عهد  قطعیهت        

احتمالی در قوانی  و مقررا ، ای  موضو  به ههی  عنهوان   

ا  نیسهت. گهاهی اوقها  صهرفا  شهرکت در       موضو  ساده

مصاحبه به معنا  اعال  رضهایت اسهت. بهتهر اسهت یهک      

ه شهونده به   نام  مکتو  از جانب اشخاص مصاحبه رضایت

شهونده   شنیدار  ضمیمه شود یها مصهاحبه   -اسناد دیدار  

صور  شههاهی رضهایت خهود را اعهال  کنهد و اعهال         به

رضایت او نی  ضب  شود و بالفاصله قبه  یها بعهد از مهت      

 (Joutard, 1983, p. 215) .مصاحبه قرار گیرد

موضو  دو ، احترا  به حری  خصوصهی افهراد اسهت؛    

ست و چه افهراد  کهه رهی    چه فرد  که درحال مصاحبه ا

شهود. ممکه  اسهت انتشهار      مصاحبه از آنها نها  بهرده مهی   

شنیدار  به برخی افهراد   -محتوا  برخی از اسناد دیدار  

آسیب برساند یا حتی موجبا  تهمهت و افتهرا بهه آنهها را     

فراه  کند. چنی  شرایطی تنها محهدود بهه اسهناد شههاهی     

اسهناد شههاهی    نیست. با ای  حهال، اگهر آرشهیو در ایجهاد    

هایی را بر عهده بگیرد؛  مشارکت داشته باشد، باید مسئولیت

ها  اسهتهاده   بنابرای ، در تمامی مجوزها باید به محدودیت

از سند دیهدار  یها شهنیدار  اشهاره شهده باشهد. دربهارة        

آرشیوها  دولتی، ای  شرای  دربارة اسناد عمهومی ممکه    

 .عها  باشهند  است در تناقض با قهوانی  دسترسهی بهه ارال   

(Stielow, 1986, p. 48) 

 به مربوط ها  ه ینه در تج یه و تحلی  نهایی، موضو 

 .گههردد بههازمی آرشههیو بودجهه  بههه شهههاهی، منههابع توسههع 

ههها،  معضههال  مربههوط بههه بودجههه و تههثمی  مههالی پههروژه 

ها  آرشیوها بهه وجهود آورده و تها     اختالالتی را در برنامه

ها است. براساد  حد  دلی  کیهیت پایی  بسیار  از پروژه

 1984نتههای  نظرسههنجی شههورا  جهههانی آرشههیو در سههال 

ها  تاریخ شههاهی بهه شهد  بها مشهک        بسیار  از پروژه

 ,Moss and Mazikana, 1986) .اند واجهکاستی بودجه م

p. 79  :؛ در خصوص آمریکا بنگرید بههFogerty, 1983, 

pp. 153-154)    خصهوص در کشهورها     ایه  معضه  بهه

کند؛ زیهرا ایه  کشهورها     درحال توسعه بسیار نمود پیدا می

دهنهد   اساسا  منابع نهاچی   را بهه آرشهیوها اختصهاص مهی     

 .Faseke Modupeolu, 1990, pp)برا  مثال بنگرید به: 

77-91; Sehlinger, 1984, pp. 168-173; Foronda, 

1981, pp. 13-25    خوشبختانه با ایه  همهه، اسهتثناهایی .)

ه  وجود دارد؛ برا  مثهال، آرشهیو ملهی زیمبهابوه بخه       

اعظمی از بودج  خود را به منهابع شههاهی اختصهاص داده    

 (1995ر  کوک زمستان )مصاحبه با ت .است



نتیجه

زمانی که زندگی و اصول در تعارض با یکهدیگر قهرار   

شهود.   گیرند، تقریبا  همیشه شوق و می  به زندگی پیروز می

بهه گهواه تصهمی      -تاریخ شهاهی، رشهت  جدیهد  اسهت    

شورا  جهانی آرشیو بهرا  تهکیهک کمیته  آرشهیو اسهناد      

منظور ایجاد یک کمیت  جداگانه برا   دیدار  و شنیدار  به

و محبوبیت و کاربردها  آن رو بهه ف ونهی    -شهاهی  منابع

است. آرشیو شهاهی در همهه جها  دنیها موجهود اسهت و      

رود در  رشد است. انتظار می تعداد، اندازه و کیهیت آن روبه

قرن بیست و یک  رشد چشمگیر  در ای  حوزة مطالعهاتی  

توانند از ایه  موضهو     به وجود آید. آرشیوداران دیگر نمی

گرایی پنهان شهوند و از   نند، پشت سهسط  نظریهرو  گردا

مشارکت در مستندساز  جوانب مهه  زنهدگی در جوامهع    

ها  مختل  سر باز زننهد. آنهها همچنهی  از     خود به روش

عنوان روشی  شنیدار  به -ها  دیدار   فراگیرشدن فناور 

هها    غالب برا  اشاع  ارالعا  و دان  بی  تمامی بخ 

 اند.   جمعیت تثثیر گرفته

گیر  از اصول و مبانی پایه  ایه  رشهته     موضو ، کناره

تهر از آن،   نیست، بلکه دربارة گسترش ایه  اصهول و مهه    

تثثیر قراردادن ایجادکنندگان منابع شهاهی است تا بهه   تحت

کننهد. اگهر    1ها و منهابع خهود را مستندسهاز     خوبی پروژه

تی ها  تاریخ شهاهی مشارکت کنند یا ح آرشیوها در پروژه

ا  باشهند، بایهد بهی  از ههر      در برخی موارد آغازگر پروژه

شخص یا نهاد دیگر ، اصهول و مبهانی مربهوط بهه منشهث،      

عنههوان شههواهد و مههدارک را  زمینههه و ارزش ارالعهها  بههه

                                                           
1
در خصوص نق  مستندسازانه تاریخ شهاهی و کمک  به آرشیوها  

  .Swain, 2003, pp. 139-158 :بنگرید به 21در قرن 
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سهاز    رعایت کنند. همچنی ، مشارکت آنهها بهرا  شهها    

مسائ  مربوط به ح  نشر، حهظ حهری  خصوصهی و حه     

است؛ زیرا تجرب  زیاد  در هریهک از  دسترسی بسیار مه  

ها دارند. آنها همچنی  باید تالش و سرعت خهود   ای  زمینه

را در تعری  استانداردها  توصهیهی در سهطو  مختله     

روزرسههانی  سههاز  یهها بههه   افهه ای  دهنههد و در آمههاده  

ها  راهنما  منهابع شههاهی و تسههی  فراینهد      دستورالعم 

ند. در ایه  گهتهار،   دسترسی به آنهها مشهارکت داشهته باشه    

شنیدار  بررسهی   -مسئل  حهظ و نگهدار  اسناد دیدار  

هها   ها و دولت نشد تا مطالعا  بیشتر  دربارة نق  مهسسه

 در ای  زمینه به عم  آید.
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