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مقدمه
شــناخت احوال گذشــتگان موجب کســب تجربه و روشــنی راه آینده و تعیینکننده خطمشــی دولتمردان و
مقامات و طبقات مختلف هر جامعه اســت .بدیهی اســت که بررســی واقعیتهای تاریخی هر قوم و ملتی
مبتنی بر اسناد و مدارک تاریخی و منابع فرهنگی مدون میسر خواهد بود.
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در بســیاری از ادوار تاریــخ الفاظــی چــون خزانــه بــرای مرکز اســناد و آرشــیو به کار رفته اســت .بنابراین آرشــیو
پدیدهای جدید نیســت و اگرچه امروز گســتره و کاربردی وســیعتر از گذشته پیدا کرده است ،اما از زمانی که
حکومتها و دولتها در تاریخ نام و نشانی یافتند ،آرشیو هم وجود داشته است.
تاریخچه آرشیوها به زمان پیدایش خط برمیگردد .در نتیجه حفار یهایی که در نقاط مختلف انجامشده،
هزاران لوح کشف شده که مدارک مربوط به سه نوع آرشیو را در اختیار ما گذاشته است :آرشیوهای سلطنتی،
آرشیوهای معابد و آرشیوهای خصوصی.

چکیده:
نوشتار حاضر دومین اثر از سلسله
انتشارات پیرامون اسناد به شمار می
آید .نویسندگان می کوشند نخست
تاریخچه آرشیو را در جهان مورد
مداقه قرار دهند .در ادامه ،تاریخچه
آرشیو عثمانی و تاریخچه آرشیو در
ایران را بررسی می کنند.
کلیدواژه:
تاریخچه سند ،مراکز اسناد ،آرشیو،
تاریخچه آرشیو ،آرشیو عثمانی،
آرشیو در ایران ،آرشیو در جهان.
38

امروز دیگر مسلم است که دولتهای باستانی دارای آرشیوها منظم و معتبری بودهاند و اسناد و نوشتههای
مربوط به تاریخ خود را در مخازنی مطمئن نگهداری میکردهاند.

2

در این مقاله که دومین شــماره از سلســله مقاالت دربارهٔ اســناد محســوب اســت ،با توجه به اهمیت اســناد

یشــویم .گفتنی اســت که در اولین مقاله
ابتدا با تاریخچه و ســیر ایجاد مراکز اســناد در ایران و جهان آشــنا م 
در زمینــه ســند ،اهمیــت و کاربــرد آن در انجــام تحقیقــات مباحثــی ارائــه شــد .در مقالــه حاضر نیــز ابتدا در
یشــود ،ســپس روند شــکلگیری آرشــیوهای جدید در
خصوص تاریخچه آرشــیو در زمان باســتان صحبت م 
اروپــا پیگیــری میشــود و در ادامه پیــش از پرداختن به بحث مفصل تاریخچه آرشــیو در ایــران ،دربارهٔ تاریخ
آرشیو در امپراتوری عثمانی بحث میشود.

 .1شارقی« ،آینده آرشیو و پژوهشهای تاریخی»؛  ،1393ص .179
 .2غالمرضا فدایی ،مقدمهای بر شناخت اسناد آرشیوی ،ص .45-35
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تارخیچه سند و مراکز اسناد در جهان و ایران

مقاله

تاریخچه آرشیو در جهان
یونانیــان از اولیــن اقوامــی بودند که به نگهداری اســناد و مدارک اقدام کردند .آنها اســناد و مــدارک خود را در
معابــد ،از جملــه پرستشــگاه «منــارون» کــه به نام مادر خدایان اســت ضبــط میکردنــد .در اینگونه معبدها
گزارشهای مجالس ،قوانین و رسالهها و سایر مدارک کشور نگهداری میشد .دولتشهرهای یونان نیز برای
نگهداری اســناد خود مراکزی به نام «آرشــیون» داشــتهاند .در آتن هر دادگاه و معبد برای خود آرشیوی داشته
اســت .در ســده ســوم پیش از میالد یک آرشــیو بزرگ دولتی و مرکزی در یونان بوده اســت که در آن زمان همه
مردم حق استفاده و رونوشتبرداری از آرشیو و اسناد را داشتهاند.
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رومیها آرشــیوهای دولتی و خصوصی به نام «تبوالریوم» داشــتند و در ســده چهارم قبل از میالد در زیرزمین
معبــد ســاتورن آرشــیوی وجــود داشــته اســت .در بعضــی شــهرهای دیگــر نیــز مخــازن اســناد وجود داشــته و
خانوادههای اعیان و اشراف آرشیوهای سلطنتی داشتهاند.
مصر هم آرشــیوهای غنی داشــته اســت .آنها روی پاپیروس مینوشــتند و مســائل حقوقی ،اداری ،قضایی و
اقتصادی آنها در معابد آفرودیت و ادفو موجود است.
در قرن دوازدهم میالدی بایگانی مفهوم تازهای پیدا کرد و آرشیوها به وجود آمدند و تا قرن شانزدهم در سراسر
اروپــا توســعه یافتنــد .در ایــن آرشــیوها (مخازن احکام) تنها اســنادی کــه ارزش دائمی داشــتند و الزم بود در
آینده باقی بمانند ،به شیوهای اصولی تنظیم ،طبقهبندی و نگهداری میشدند.
نقــل شــده اســت که شــاهان در هنــگام جنگ نیز اســناد را با خــود حمل میکردنــد .در ســال 1194م فیلیپ
آ گوســت شــاه اســناد خزانه خود را در جنگ «فرتوال» در منطقه واندوم گم کرد .از این تاریخ به بعد شــاهان
درس گرفتند که اسناد و مدارک را در جایی امن و مطمئن گذارده و به همراه خود به میدان جنگ نبرند .در
واقع میتوان گفت که آغاز حرکت تشکیل سازمان اسناد سلطنتی به این زمان برمیگردد.
قرن شــانزدهم در تاریخ آرشــیوها دارای اهمیت خاصی اســت .در این زمان آرشــیوهای دولتی شکل گرفت.
هدف از تأسیس آرشیوهای دولتی که همچنان تا اواخر قرن هجدهم گسترش مییافت این بود که وسیلهای
مؤثر برای حل و فصل امور در اختیار حا کم قرار دهد ،بدین جهت آرشیوها جنبۀ محرمانه داشتند.
در قرن هفدهم با هزینه حکمرانان ،جنگی واقعی با حربه اسناد و احکام میان محققان به وجود آمد .با اقدام

در اواسط قرن هجدهم کار
بایگانی اسناد و مدارک در
مخازن بزرگ آرشیوهای
دولتی وارد مرحله جدیدی
شد .بروز انقالب در کشور
فرانسه با ازمیانبرداشتن
نهادهای قدیمی ،امکان
تمرکز آرشیوها را به شیوهای
مدرن فراهم آورد .مجموع
بایگانیهای سیاسی ،اداری،
فئودال و مذهبی در یک
محل گردآوری میشد،
به طوری که از مقیاس
آرشیوهای دولتی تجاوز کرد
و آرشیو ملی شکل گرفت.

صدراعظم لویی چهاردهم در تشکیل «مجمع تحقیقات تاریخی» که همه دستورها و فرمانهای پادشاهان
فرانسه را انتشار میداد ،آرشیو مفهوم واقعی خود را در اذهان بازیافت.
در اواســط قرن هجدهم کار بایگانی اســناد و مدارک در مخازن بزرگ آرشــیوهای دولتی وارد مرحله جدیدی
شــد .بروز انقالب در کشــور فرانســه با ازمیانبرداشــتن نهادهای قدیمی ،امکان تمرکز آرشــیوها را به شــیوهای
مدرن فراهم آورد .مجموع بایگانیهای سیاسی ،اداری ،فئودال و مذهبی در یک محل گردآوری میشد ،به
طوری که از مقیاس آرشیوهای دولتی تجاوز کرد و آرشیو ملی شکل گرفت .این اقدام فرانسه از نکات مثبت
در تاریخ آرشیو است.
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از قرن هجدهم به بعد آرشــیوها در پی استانداردســازی مدیریت اســناد و اســتفاده از فناور یهای مختلف
برای ارائه خدمات ،سازماندهی و حفاظت از اسناد برآمدند.
 .3شارقی؛ «آینده آرشیو و پژوهشهای تاریخی»؛ ص .179
 .4غالمرضا فدایی ،مقدمهای بر شناخت اسناد آرشیوی ،ص .06-55
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تاریخچه آرشیو عثمانی

مقاله
فرمانهای سلطنتی را انشاء و ثبت میکردند و محاسبات دولت را اداره

تاریخ آرشــیو ترکیه به دوران ترکهای آســیای میانه بازمیگردد .به اعتقاد
ملــت ترکیــه ،ترکهــای ایغور در قــرون وســطی از متمدنترین مــردم زمان
خود بودهاند .کتابخانههای معتبر ،مؤسسات اداری و رسمی ،دفاتر ثبت
اسناد ،دادگاههای طرح دعاوی و نظام بایگانی برای نگهداری مراسالت
رســمی وجود داشــته و ســنت حفظ اســناد از زمان ســلجوقیان آناتولی تا
حکومت عثمانیها رواج داشــته اســت .اسناد حکومت عثمانی حاوی
اســناد اداری اســت که با ترتیب خاصی حفظ شــده اســت .اجداد ترک

میکردند.
از زمــان ســامانیان بــه بعد ســازمانهای اداری یــا دیوانها بــه وجود آمد.
یکــی از دیوانهایــی کــه در ایــن زمــان و بعــد از آن وجود داشــت ،دیوان
رســائل (طغرا) بود که کلیه اســناد دولتی را نگهداری میکرد .رئیس این
دیــوان را طغرایــی میگفتند و عدهای در این دیوان به نام دبیر ،منشــی و
کاتب مشغول بودند.

آرشــیو را «خزانــه اســناد» میگفتند .امپراتوری عثمانی شــش قــرن بر حوزه

در آغــاز حکومــت ســاجقه عبدالملک کنــدری وزیر طغرل دســتور داد

جغرافیایــی وســیع و مردمــان مختلــف حکومــت داشــته اســت .اســناد

دفترهــای دیوانــی که در زمان خلفــا در بعضی از اســتانها به عربی بوده

تاریخــی بیشــماری مربــوط بــه شــبه جزیــره بالــکان ،کشــورهای حــوزه

دوبــاره بــه فارســی برگرداننــد و به اصــاح دفترهای مالــی و تنظیم بودجه

مدیترانه و شمال آفریقا و کشورهای عربی در آرشیو ترکیه وجود دارد.

کشور پرداخت.

مرکز اســناد ترکیه حاوی اطالعات بســیار ارزشــمندی برای پژوهشهای

غزنویــان مدارک خود را در ســفرها و اردوکش ـیها با خــود همراه میبردند.
ایلخانان نیز دارای آرشــیو بودند و در این زمان رســم بود که هر َیرلیغ 8بعد

تاریخی ،بهویژه تاریخ خالفت عثمانی و ملل مسلمان است.

از مهرشدن در دفترهای مخصوصی نوشته میشد.

تاریخچه آرشیو در ایران
رســم نگهــداری و حفاظــت از اســناد و مــدارک دولتــی در ایــران از دیربــاز
رایــج بوده اســت .تاریخچه آرشــیو در ایــران به زمانی میرســد که زیربنای
تشــکیالت اداری سلســله هخامنشــیان را بایگانــی ســلطنتی تشــکیل
مــیداد .در حقیقت مغز متفکر ســازمان اداری ،رئیس بایگانی ســلطنتی
بود که فرمانها و دستورهای شاه را به زیردستان ابالغ میکرد 5.دو بایگانی

در زمان صفویان نیز رونوشــت کلیه ارقام ،احکام ،نشــانها ،پروانچهها،
نامههــا و اســناد را در دفتــری یادداشــت میکردنــد که این دفاتــر را «دفاتر
خلــد» میگفتنــد و محل نگهداری آنهــا را «انبار دفترخانــه دیوان اعلی»
ً
میگفتنــد و متصــدی آن را «دفتــردار» مینامیدنــد .ظاهــرا مــکان آرشــیو
دولت صفوی در عمارت چهلستون اصفهان بوده است.

اسناد اداری و مالی در تخت جمشید کشف شده است .آنچه از روایات

در دورۀ قاجار یــه در زمــان آقامحمدخــان قاجار نظر به اینکــه فرمانهای

مورخــان برمیآیــد ،در زمــان هخامنشــیان محلهایــی بــرای نگهــداری

کمی صادر میشــد و خود آقامحمدخان مواجب مســتخدمین کشوری

سالنامهها و نوشتههای دولتی بوده که به آن «دفاتر شاهی» 6میگفتند.

و لشــکری را از خزانــه میپرداخــت ،نیــاز چندانــی بــه دفاتــر دیوانــی و

از اشــکانیان نیــز آرشــیوهای گوناگونــی در نقاط مختلف به دســت آمده
اســت .در ســرزمین آشــور و شــهر الحضــر و تنــگ در فــارس ،نوشــتهها و
کتیبههای آرامی مربوط به دوران اشکانیان به دست آمده است .ماسن

7

باستانشــناس روس در ســال 1950م آثــار باســتانی شــهر ســنا پایتخــت
اشــکانیان در نزدیکــی عشــقآباد کنونــی را کشــف نمــود .در نتیجــه این
کاوشها  2500ســند و نوشــته از آرشیو سلطنتی اشکانیان به دست آمده
ً
اســت .ایــن نوشــتهها غالبا صورت حســابها و اســناد خریــد و احکام
معامالت و در حقیقت اسناد کارپردازی سالطین اشکانی بوده است.
ساســانیان وقایــع دوران پادشــاهی خــود و گزارشهــای مهــم کشــور را در
«سالنامههای سلطنتی» نگهداری میکردند و نگهبانان آرشیو سلطنتی
مســئول آن بودهاند .در دربار ساسانیان دبیران نقش مهمی داشتند؛ زیرا
مکاتبات دولت دســت آنها بود همۀ انواع ســند را آنها ترتیب میدادند،

مســتوفیان نداشــت ،اما بعد از آقامحمدخان به دلیل زیادشدن مشاغل
و تعداد حقوقبگیران و جداشــدن خزانه جاری از خزانه به ذخیره و لزوم
نگهداری حســاب ،مجبــور بودند که به هر یک فرمانــی بدهند .بنابراین
نیاز به یک منشی کل داشتند که زیر نظر او منشیالممالک (رئیس دفتر
مخصــوص) و صاحــب دیــوان پشــت فرمانها و اســناد و مــدارک حواله
ً
وجــوه دولتــی را طغــرای بگذارنــد و مهــر کننــد .ضمنــا در همیــن دوران
ارتباط با کشــورهای خارجی زیادتر شــد و به دلیل رفتن مأموران ایرانی به
کشورهای دیگر مانند انگلستان و روسیه این افراد بعضی از اصول اداری
و بایگانی آنها را به چشم دیدند.
در زمان فتحعلی شاه قاجار ،کارهای وصول مالیات و دیوانی در دفتری
تمرکز یافت و این کار از ابتکارات عباس میرزا نایبالسلطنه بود .به این
دفتر اداره بیوتات میگفتند .اســناد و مکاتبات و ســواد فرمانها در دربار
نگهداری میشد.

 .5آقایاری ،حسین؛ «آرشیوها ،کتابخانهها و موزهها :تفاوتها و شباهتها»؛ ص .23
6. Diferai bazilicai.
7. M. E. Masson.

40

 .8یرلیغ (مغولی) :فرمان پادشاهی ،اجازه و حکم و فرمان شاه یا امیر ،برات و سند و فرمان پادشاهی
(لغتنامه دهخدا).
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مقاله

تارخیچه سند و مراکز اسناد در جهان و ایران

در دوران ناصرالدینشــاه چون دســتگاههای اداری کشــور توســعه یافت

 1349مجلس شــورای ملی ،قانون تأســیس ســازمان اســناد ملی ایران به

و بهخصــوص روابــط ایــران بــا کشــورهای دیگر زیاد و فرســتادن ســفیر به

تصویب نهایی رسید و برای اجرا به دولت ابالغ شد.

آن کشــورها آغاز شــد ،آرشــیو سیاســی وزارت امور خارجه از آرشــیو مالی
و اداری جدا گردید ،اما تنظیم این اســناد به ترتیب ســالها و بهدرســتی
نبــود تــا ســال 1287ش کــه وزارت امــور خارجــه در زمــان میــرزا نصــراهلل
مشیرالدوله به تقلید از کشورهای اروپایی بایگانی خود را تنظیم نمود.
بعد از مشروطیت و تشکیل وزارتخانههای مختلف ،هر وزارتخانه اسناد
مکاتبــات خــود را نــزد خود نگهداری میکــرد و این برنامه اکنــون نیز اجرا
میشود .در سالهای  1280تا 1309ش هیأتی فرانسوی و بلژیکی طرحی
را بــرای اصــاح نظــام بایگانــی کشــور ارائــه دادنــد و آن را بــه مرحلــۀ اجرا
گذاشــتند .بــه دنبــال آن بــرای اولین بــار در اردیبهشــت 1309ش هئیت
وزیران مصوبهای را دربارهٔ جمعآوری اســناد و ایجاد «مرکز اسناد دولتی»

ســرانجام در ســال  1381با مصوبۀ شــورای عالی اداری ،ســازمان اســناد
ملــی ایــران بــا کتابخانۀ ملــی جمهوری اســامی ایران ادغام و «ســازمان
اســناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اســامی ایران» ایجاد شــد .از این پس
ســازمان اســناد ملــی با نــام «معاونت اســناد ملــی» وظایــف تخصصی و
مأموریتهای محوله به آرشیو ملی ایران را عهدهدار است.

9

حال که با تاریخچه اسناد و سیر ایجاد و تأسیس مراکز اسناد در جهان و
ایران آشنا شدیم ،در مقاله بعدی درپی معرفی مراکز اسناد ایران هستیم
تا پژوهشــگران برای بهرهبرداری و اســتفاده از اسناد در تحقیقات خود با
مراکز اسنادی مهم ایران آشنا شوند.

به تصویب رســاند که به موجب آن مقرر شــد کلیه قراردادها ،امتیازات و
اســناد ،ایجاد هر گونه مؤسســۀ دولتی یا سهام مربوط به دولت ،قبالهها،
خالصیها و  ...به اســتثنای عهدنامههای سیاســی در اتاقی که وزارت
مالیه در کاخ گلستان به عنوان مرکز اسناد دولتی قرار داده به ترتیب مقرر
ضبط و حفظ شــود .در ســال  1332دولت بررســی مقدماتی مشــکالت
تراکم روزافزون اوراق زائد را آغاز کرد و نتیجه آن یک سال بعد در مجلس
سنا مطرح شد ،اما تصمیمی در این خصوص گرفته نشد.
مطالعات منســجم اولیه برای تأســیس آرشیو ملی ایران و تعیین تکلیف
حجم انبوه اســناد راکد دســتگاههای دولتی و وابســته به دولت از ســال
 1342شروع شد .طرح ایجاد «مرکز بایگانی راکد» در اواسط سال 1343

کتابنامه
 .1آقایــاری ،حســین؛ «آرشــیوها ،کتابخانههــا و موزههــا :تفاوتها و شــباهتها» در
غالمرضــا عزیــزی (ویراســتار)؛ مجموعــه مقاالت اولیــن همایش ملی آرشــیو؛ تهران:
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.1393 ،
 .2شــارقی ،ســیما؛ «آینــده آرشــیو و پژوهشهــای تاریخــی» در غالمرضــا عزیــزی
(ویراســتار)؛ مجموعــه مقاالت اولین همایش ملی آرشــیو؛ تهران :ســازمان اســناد و
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.1393 ،
 .3فدایی ،غالمرضا؛ مقدمهای بر شناخت اسناد آرشیوی؛ تهران :سمت.1390 ،
 .4وهابــی ،فتانــه؛ «آرشــیو در ایــران :بررســی تاریخچ ـهای» در غالمرضــا عزیــزی
(ویراســتار)؛ مجموعــه مقاالت اولین همایش ملی آرشــیو؛ تهران :ســازمان اســناد و
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.393 ،

تهیــه شــد .بــا عــدم تأمیــن اعتبــار ،اجرای طــرح مذکــور مســکوت ماند.
عــدهای از دســتاندرکاران« ،مرکــز بایگانــی راکد» را بــرای تنظیم اوراق و
پروندهها و حفظ و نگهداری اسناد تاریخی کافی میدانستند و عدهای
نیز با توجه به «آرشــیو ملی» ســایر کشورها ،اهداف و وظایف و تشکیالت
جامعتری برای مرکز در نظر داشــتند .برای انجام این امر خطیر ،ســازمان
دیگری را با نام «آرشیو ملی ایران» پیشنهاد دادند و برخی نیز بر تلفیق هر
دو سازمان «مرکز بایگانی راکد و آرشیو ملی» اصرار میکردند.
از اینرو تالشهای ســازمان امور اداری و اســتخدامی کشور برای کسب
مجــوز قانونی برای تأســیس «ســازمان اســناد ملــی ایران» افزایــش یافت.
الیحه مورد نیاز که از اواســط ســال  1345در دســت بررســی و تهیه بود،
تجدیــد نظــر شــد و در آبــان  1345بــه هیــأت دولــت تقدیم شــد .هیأت
دولــت در خــرداد  1347الیحهای را که در  8ماده و چهار تبصره تکمیل
شــده بــود تصویب کــرد و در جلســه ششــم آذر  1348الیحه بــه تصویب
مجلــس شــورای ملی رســید و بــرای اظهارنظــر و تصویب به مجلس ســنا
ارسال شد.
پس از تصویب مجلس ســنا ،ســرانجام در جلســه مورخ  17اردیبهشــت
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