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مقدمه
فرهنگی که میراثدار دســتاوردهای فکری و معنوی جوامع انســانی،کتابخانهها،
از کهنترین ســازمانهای
ِ

آرشــیوها و موزهها هســتند .جامعه بشــری از چند هزار ســال قبل این نهادها را برای گردآوری ،ســازماندهی،
حفاظت و نگهداری و نیز فراهمکردن دسترســی به اشــیای حامل دانش ،ایجاد و آنها را حفظ نموده اســت.
بدیــن لحــاظ آرشــیوها ،کتابخانهها و موزهها همواره ســه ضلع مثلثی بودهاند که نه تنهــا نگاهبانی از میراث
گرانبهــای آدمیــان را بر عهده داشــته ،بلکه دسترســی به ایــن منابع بیبدیل را تســهیل نمودهاند .فرایندی که
در نتیجۀ آن ،پیشــرفت فرهنگی و آموزشــی جوامع و تکامل ســنتهای مربوط به روشهای نظاممند علمی
حاصــل شــده اســت .بدیــن لحاظ با وجــود تفاوتها ،این ســه نهاد فرهنگــی اهداف و ویژگیهای مشــترک
گذاری منابــع و حفاظت و
بســیاری دارنــد؛ چراکــه همه ســازمانهای مرتبط با میــراث فرهنگی ،در اشــترا ک
ِ

نگهداری از دانش و دســتاوردهای فکری و معنوی پیشــینیان منافع و رویۀ مشــترکی دارند 1.چنین است که
از سه نهاد کتابخانه ،آرشیو و موزه ،به عنوان نهادهای میراث فرهنگی 2یاد میکنند که مأموریت اصلی آنها
حفظ میراث فرهنگی جامعه است.
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در این مقاله که پنجمین مقاله از سلسله نوشتار در خصوص اسناد است ،بر آن شدیم تا با توجه به اهمیت
نهادهــای میــراث فرهنگــی و تأثیر و تأثراتی که این ســازمانها با یکدیگر دارند ،با وجوه افتراق و اشــتراک این
سازمانهای فرهنگی آشنا شویم.
در نوشــتار حاضر ابتدا ویژگی آرشــیوها ،کتابخانهها و موزهها آورده میشود ،سپس به وجوه افتراق و اشتراک
این نهادهای میراث فرهنگی پرداخته میشود و در نهایت پروژه جهانی  LAMمعرفی میشود.

ویژگیهای آرشیو
هر چند پیشــینه آرشــیو ،به عنوان جایگاه نگهداری اســناد و مدارک به دوران باستان بازمیگردد ،کاربرد این
 .1پاشاییزاد ،حسین؛ «تأثیر فناور یهای نوین بر همگرایی میان نهادهای میراث فرهنگی»؛ ص .96-85
2. Cultural heritage institutions

 .3رضایی شریفآبادی ،سعید؛ کتابخانه و موزه :وجوه اشتراک و افتراق؛ ص .7
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چکیده:
تمامی سازمان های مرتبط با میراث
فرهنگی ،از جمله آرشیوها ،کتابخانه
ها و موزه ها علی رغم تفاوت ها،
اهداف و ویژگی های مشترک
بسیاری دارند؛ بطوریکه در اشتراک
گذاری منابع و حفاظت از دانش
و دستاوردهای فکری و معنوی
پیشینیان ،منافع و رویه مشترکی
دارند .نویسندگان در نوشتار حاضر
که پنجمین اثر از سلسله مقاالت
درخصوص اسناد محسوب می شود،
تالش می کنند با توجه به اهمیت
نهادهای میراث فرهنگی و تأثیر و
تأثراتی که این سازمان ها با یکدیگر
دارند ،خواننده را با وجوه افتراق
و اشتراک آن ها آشنا سازند .در
راستای این هدف ،ابتدا ویژگی های
آرشیوها ،کتابخانه ها و موزه ها را
ذکر کرده و سپس به وجوه افتراق
و اشتراک این نهادهای میراث
فرهنگی می پردازند .در نهایت ،پروژه
جهانی  GLAMرا معرفی می نمایند.
کلیدواژه:
وجوه افتراق ،وجوه اشتراک،
نهادهای میراث فرهنگی ،آرشیوها،
کتابخانه ها ،موزه ها ،سازمان های
فرهنگی.
29

وجوه افتراق و اشتراک نهادهای میراث فرهنگی

مقاله

واژه بــه معنــای امــروزی آن ،از انقــاب کبیر فرانســه آغاز شــد .با احداث

بازیابــی بودهانــد .تار یــخ کتابخانهها داللت بــر این دارد کــه مجموعهها

آرشــیوهای ملــی در ســال  1789و آرشــیوهای ایالتی و اســتانی در ســال

بایــد براســاس نظــم خاصــی مرتــب شــوند .بخــش اصلــی ســازماندهی

 ،1796برای نخستین بار مدیریت واحدی گنجینههای اسناد و مدارک

اطالعات ،فرآیند فهرستنویسی است .ردهبندی مواد ،بخشی از مرحلۀ

فرانسه را زیر نظارت خود قرار داد.

فهرستنویسی آثار منفرد است که قواعد خاصی را پیگیری میکند.

ایفال 4آرشــیو را مجموعهای ســازمانیافته از پیشینهها و اسناد غیرجاری

ویژگیهای موزه

میداند که در پیوند با فعالیتهای یک ســازمان ،نهاد یا فرد دریافت یا

مــوزه واژهای اســت کــه از واژه یونانــی  Musionبــه معنای «جایــگاه الهه»

سازماندهی شدهاند و به دلیل ارزش مستمرشان نگهداری میشوند.

ریشــه گرفتــه اســت .مــوزه در مفهــوم امــروزی آن ،مکانــی اســت بــرای
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بنابراین یکی از ویژگیهای کلیدی آرشــیوها ،ســازمانیافتگی آنهاست.
آرشیوها بر اثر فعالیتها و کار سازمانها یا افراد به وجود میآیند و توسعه
پیدا میکنند .بنابراین اســناد یا پیشــینههایی که آرشیوهای سازمانی را

نگهــداری ،مطالعــه و نمایــش اشــیای دارای ارزش تاریخــی ،علمــی یــا
هنــری .مجموعههــای موز ههــا را مــواد دیــداری با دو یا ســه بعد تشــکیل
میدهد .این مجموعه به گونهای ســنتی تنها برای اســتفادۀ داخلی نظم
مییافــت ،امــا نیازهــای تحقیقاتی اخیــر توجه به ســازماندهی اطالعات

شــکل میدهند ،مســتقل نیســتند ،بلکه تابع ســاختاری کلی هســتند.
ً
لینــدا ج .هنــری معتقــد اســت کــه ارزش آرشــیوها صرفــا دیوانســاالرانه

موزهها را تشدید کرده است.

نیست ،بلکه فرهنگی و بشردوستانه است.

برای نگهداری اشیاء در موزه سابقۀ تولید ثبت میشود و گاهی گروههای

آرشــیوها پیشــینههای هر نهادی اعم از عمومی یا خصوصی هســتند که
به علت ارزشــی کــه دارند نگهداری میشــوند و خاســتگاه بالفصل آنها
فعالیتهــای اجرایی اســت .در ضمــن فعالیتهــای کاری یک نهاد یا
فعالیتهــای یــک فــرد به وجــود میآیند و انباشــته میشــوند و به همین
دلیل اندوختهای طبیعی از اســناد هســتند .از آنجا که هویت و اهمیت
هــر منبــع ،اغلب وابســته به روابط ســازمانی ،کارکــردی و فیزیکی با دیگر
منابــع در کل پیکــرۀ ســندداری اســت ،مــواد آرشــیوی ماهیتی ســازمند
ً
دارنــد .منابــع آرشــیوی معمــوال منتشــر نمیشــوند و مقصــود اصلــی از

مشــابه اشــیاء به عنوان مجموعهای واحد توصیف میشــوند .در موزهها
هماننــد آرشــیوها ،خاســتگاه اثر ،اطالع مهمی اســت و در تعییــن نام اثر
بســیار اساســی اســت .هم خاســتگاه اثر و هم چگونگی خود اثــر ،همراه
بــا اطالعــات دیگر در مورد شــیء باید در فهرس ـتبرگه یا دفتــر ثبت درج
شــود .توصیف مواد بصری ،اغلب مشــکلتر از توصیف آثار متنی است
و توصیف آثار بصری بیشتر بر پایۀ برداشت اشخاص صورت میگیرد.
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وجوه اشتراک و افتراق
هــر ســه نهاد کتابخانه ،آرشــیو و موزه بــرای حفاظت اطالعات ارزشــمند
هســتند و اهــداف مشــترکی دارنــد .همــه نهادهــای میــراث فرهنگــی،

پدیدآوردن آنها ،نیل به اهداف کارکردی و اجرایی است.
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اهــداف مشــترکی در دســترسپذیری مؤثــر و اقتصــادی مجموعــه بــرای

ویژگیهای کتابخانه
در ســال  1227هجــری بــا ورود اولیــن دســتگاه چــاپ از خــارج توســط
عباسمیــرزا بــه شــهر تبریــز و متعاقــب آن تأســیس اولیــن چاپخانــه در
تهــران در ســال 1239هجــری ،امــکان چــاپ کتــب فارســی در ایــران نیز
فراهــم شــد و بــه مرور بــا افزایش میزان باســوادان جامعه و نیــاز به مطالعه

مراجعهکننــدگان خــود دارند .هر ســه مشــکالت مشــابهی در حفاظت از
مجموعــۀ خــود و نظــرات مشــابهی در تربیــت و آمــوزش حرف ـهای نیروی
انســانی دارنــد .همچنین عالقــه به اســتفاده از تکنولوژی پیشــرفته برای
اطالعرسانی هر چه بیشتر و بهتر به مراجعان خود دارند.

کتــاب ،ضرورت ایجاد و افزایش کتابخانه نیز احســاس گردید .در ســال

بــا وجــود این وجوه مشــترک ،اولین تفــاوت این نهادها در مــواد و منابعی

1240شمســی کتابخانــه ملــی ایــران و در ســال « 1305کتابخانــه بلدیــه

اســت که گردآوری میکنند .همچنین شیوۀ مجموعهسازی و گردآوری

تهــران» توســط شــهرداری وقــت تهــران تأســیس شــد کــه میتــوان آن را

مواد و منابع در این نهادها متفاوت است.

نخستین کتابخانه عمومی به معنای جدید دانست.
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ً
کتابخان ههــا غالبــا کتــاب و مجــات را نگهــداری میکنند کــه این مواد

کتابخانههــا بــه طــور ســنتی حافــظ پیــام مکتــوب و چاپشــده و نیــز

از مراکــزی خر یــداری میشــود ،امــا در آرشــیو مجموعــه ســاخته شــده و
ً
مجموعه آرشــیو در طول زمان به وجود میآید .مجموعه آرشــیوها عمدتا

دارای قدیمیترین روش ســازماندهی اطالعات با هدف ذخیرهســازی و

از طریق واگذاری ،اهدا ،وقف و امانت فراهم میشود.

ارائهکنندگان اطالعات در همۀ شکلها و قالبها هستند .کتابخانهها

)4 . IFLA (International Federation of Library Associations

. 5طهرانیپــور ،وحیــد؛ «بررســی وجــوه افتراق و اشــتراک کتابداری ،آرشــیوداری ،موزهداری و آرشــیو
دیداری و شنیداری»؛ ص .82 - 67
 .6ابراهیمی میالنی و مجابی ،رسول و حسن؛ «ما و کتابخانههای سرد و ساکت»؛ ص .155-129

30

9

 .7رنجبر و کریمی منصورآباد ،محبوبه و الهام؛ «ســازماندهی کتابخانهها ،آرشــیوها و موزهها»؛ ص
.146 - 139
 .8موسوی دیزج ،شفیقه؛ «سازماندهی اطالعات در کتابخانه ،موزه و آرشیو»؛ ص .137 - 131
 .9فدایی ،غالمرضا؛ مقدمهای بر شناخت اسناد آرشیوی؛ ص .105
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مقاله

وجوه افتراق و اشتراک نهادهای میراث فرهنگی

اگر برای نشــاندادن تفاوتهای این سه نهاد تنها بگوییم کتابخانههای

فرهنگی صورت گرفته اســت که از این میان میتوان به ( ALMAاتحاد

حــاوی منتشــر شدههاســت و آرشــیوها اســناد و موزههــای آثــار هنــری را

کتابخانه ،آرشیو و موزه) اشاره کرد که در سال  ،2009نه سازمان در چهار

نگهداری میکنند دچار کلیگویی شــدهایم .در واقع تفاوت اصلی بین

کشــور انگلیــس ،ایرلند شــمالی ،اســکاتلند و والــز با یکدیگر به اشــتراک
ُ
ایــده و تجــارب پرداختند یا پروژه  LAMکه در ســال  2009توســط گروه ا.

اصلــی بین ماهیــت عملکردهای این نهادها ،ناشــی از ماهیت وظایف

ســی .ال .ســی راهاندازی شــد و در این پروژه اشــتراک منابع ،خدمات،

(و ماهیت و منشأ منابع) آنهاست.

تکنولــوژی ،کارمنــدان و تخصصها در میان نهادهــای میراث فرهنگی

این نهادها به نوعی با منابع و وظایفشــان مرتبط میباشد .تفاوتهای

تفــاوت و شــباهت در ایــن ســه نهــاد در قســمتهای مختلفــی قابــل
مشــاهده و بررســی اســت کــه عبــارت اســت از :توصیف و ســازماندهی
منابع ،سیاســتهای دسترســی ،اطالعرســانی و ارائه خدمات ،روشها
و اهداف حفاظت و نگهداری ،کاربران و . ...
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در دو حــوزۀ آرشــیوداری و مــوزهداری ،هــدف اصلــی تســهیل دسترســی
عمــوم بــه اطالعات مــواد یا چیزهای نگهداری شــده اســت ،اما مســئلۀ
محرمانگــی و تکنســخهایبودن بســیاری از بشرســاختهها یــا مــواد
موزهای و نیز اســناد آرشــیوی موجب میشــود که دســترسپذیری در این

در سراسر جهان مدنظر بود.
همکاری میان نهادهای میراث فرهنگی دارای ویژگیهای ذیل است:
 .1فعالیتهای مشترک حفاظت فرهنگی
 .2افزایش شانس مطالعه و یادگیری مدارم
 .3کاربرمحوری با نمایش ترکیبی مدارک انواع سازمانها
 .4الهامبخشی و امکان فرصت

دو نهــاد با احتیــاط و توجه خاص صورت گیرد ،امــا در کتابخانه چنین

 GLAMپــروژهای اســت حاصــل همــکاری ویکیمدیــا و پروپیانــا در

محدودیتهایی کمتر مورد توجه است.

ســال  .2012دو کارکرد اصلی این پروژه سیســتم ارسال  GLAMبه ویکی

ً
دسترســی در مــوزه غالبــا به شــکل برگــزاری نمایشــگاهها در محیطهای
ً
کنترلشــده و غالبــا با اهداف آموزشــی اســت .دسترســی در آرشــیوها به

و گــزارش مقررات برای اســتفاده اســت .از ویژگیهای ایــن طرح جهانی

علــت تکنســخگی و یــا محرمانگی بعضــی از اســناد محدودیت دارد و
ً
در محیطهای نظارتشده و غالبا با اهداف پژوهشی صورت میگیرد.

13

کــه در راســتای یکپارچ هســازی نهادهــای میــراث فرهنگــی در قــرن 21
راهاندازی شده ،میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
• بازیابی راحتتر
• یکپارچگی

از نظر ســازماندهی ،فهرستنویســی در کتابداری بیشــتر پاسخگوی نیاز

• پشتیبانی از استانداردهای فرادادهای

مراجعان اســت تا در دو نهاد دیگر .در آرشــیوها روشهای دیگر از جمله

• تبدیل به الگوی کاربرپسند

نمایهسازی و تهیۀ کاوشیارها کارآمد است.

• پیش نمایش محتوا

ویژگیهــای مــواد اصلی مورد عالقه هر کدام از این نهادها و نوع نگاه این
نهادهــا بــه مجموعههــای خود موجب میشــود تا کارشناســان هر یک از
آنها ،نیازمند دانش و مهارتهای متناسبی باشند.
رابــرت اس .مارتین معتقد اســت« :مرزهای بین کتابخانهها ،آرشــیوها و
موزههــا در حال کمرنگشــدن اســت .در محیط دیجیتالــی ،تمایزهای
بین کتابخانه ،موزه و آرشیو در واقع ساختگی است».

11

پروژه جهانی GLAM

• روزآمدسازی مطالب
• امکان ارتباط با بخش مدیریت
• بیشترین مطابقت با استانداردها جهت توسعه

نتیجه
آرشــیوها ،کتابخان ههــا و موز ههــا به عنوان مؤسس ـههای فرهنگی ،به رغم
شــباهتها و تفاوتهایشان در انتقال اطالعات به شکلهای مختلف
به نسلهای حاضر و آتی نقش مهمی بر عهده دارند.

15

12

 GLAMمخفف گالریها ،کتابخانهها ،آرشــیوها و موزههاســت .هدف
ایــن پــروژه همکاری نهادهای میراث فرهنگی در ســطح جهانی اســت.
تــا کنــون پروژههــای مختلفــی جهت همــکاری میــان نهادهــای میراث

بدین ترتیب میتوان این چهار نهاد را نهادهایی با اهداف و کارکردهای
مشــابه در نظر گرفت که بســته به خطمشــی ،مأموریت ،جامعۀ کاربران،
بودجــه و دیگــر عوامــل ،مجموعههایــی خــاص از منابــع اطالعــات را
گردآوری ،سازماندهی ،نگهداری و دسترسپذیر میکنند.

 .10عزیزی ،غالمرضا؛ «منابع آرشیوها ،کتابخانهها و موزهها :وجوه افتراق»؛ ص .205 - 197
 .11طهرانیپور ،وحید؛ «بررســی وجوه افتراق و اشــتراک کتابداری ،آرشــیوداری ،موزهداری»؛ ص 67
 .8212 . Galleries, Libraries, Archives, Museums
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13 . WikiMedia
14. Europeana

 .15عزیزی ،غالمرضا؛ «منابع آرشیوها ،کتابخانهها و موزهها :وجوه افتراق»؛ ص .205 - 197
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مقاله

وجوه افتراق و اشتراک نهادهای میراث فرهنگی

در نهایت در این جدول ،وجوه اشتراک و افتراق این سه نهاد میراث فرهنگی ،از وجوه مختلف بررسی شده
است.
آرشیوها

کتابخانهها

موزهها

پیشینههای گزینششده
غیر جاری؛ هر قالبی،
معموال منحصربهفرد و
منتشرنشده

منابع منتشرشده در هر
قالبی

اشیاء ،بشرساختهها،
اسناد مرتبط با آنها

به ترتیب ایجاد و استفاده
مواد چگونه نظم مییابند؟
از سوی پدیدآوران

با نظام ردهبندی (مانند
دیویی و کنگره)

با نظامی سازگار با ماهیت
و وضعیت اشیا

چه چیزی را نگهداری
میکنند؟

چه کسانی میتوانند
دسترسی داشته باشند؟

به خطمشی و شرایط
حقوقی وقفکننده و یا
واسپار بستگی دارد

به خطمشی ،عمومیبودن به خطمشی ،عمومیبودن
یا اختصاصداشتن به
یا اختصاصداشتن به
جامعهای تعریفشده
جامعهای تعریفشده
بستگی دارد
بستگی دارد

چیزی را که میخواهید،
چگونه پیدا میکنید؟

با جستجوی راهنماها،
سیاهۀ موجودی و اسناد
دیگر

با جستجوی فهرستها،
گشتن در قفسهها ،مشاوره
با کارکنان

با بازدید از نمایشگاهها،
مشاوره با کارکنان

در ساختمان نهاد ،تحت
کجا دسترسی پیدا میکنید؟
نظارت

در ساختمان کتابخانه،
یا اگر امانت داده شود ،یا
از راه دور

در محلهای نمایش

حفظ آرشیوها و ارزشهای
سندی و اطالعاتی آنها

نگهداری و یا
دسترسپذیرکردن مواد و
اطالعات

نگهداری و
دسترسپذیرکردن
بشرساختهها و اطالعات

چرا به این نهادها مراجعه اثبات اعمال و فعالیتها،
پژوهش و سرگرمی
میکنید؟

پژوهش ،آموزش ،سرگرمی

پژوهش ،آموزش ،سرگرمی

هدفشان چیست؟
مقایسه کلی آرشیوها،
کتابخانهها و موزهها
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