مقــالــه

سند ،منبعی دست اول در
تحقیقات و پژوهشها
چکیده:
اسناد و مدارک آرشیوی به عنوان
منبعی معتبر و دست اول برای
انجام تحقیقات علمی مطرح
هستند .با این حال ،در کتاب های
روش تحقیق ،به اسناد و مدارک به
مثابه یکی از منابع اطالعاتی یا اصال
اشاره ای نشده یا به صورت بسیار
گذرا مورد بررسی قرار گرفته است.
هدف نویسندگان در نوشتار حاضر
این است تا در سلسله مقاالتی،
مقوله سند را از منظرهای گوناگون
مورد مداقه قرار دهند .در این نوشتار
به عنوان اولین اثر از سلسله مقاالت
مذکور ،به ارائه اطالعاتی درخصوص
سند به عنوان منبعی معتبر و
دست اول در انجام تحقیقات علمی
و اهمیت آن ،می پردازند .آنان
در راستای هدف مذکور ،نخست،
خوانندگان را با محل نگهداری
اسناد و مدارک یعنی آرشیو آشنا
می سازند .سپس در ادامه ،پیرامون
سند ،و اهمیت و کاربرد اسناد در
تحقیقات ،به ترسیم نمایی کلی در
این زمینه می پردازند.
کلیدواژه ها:
سند ،اسناد ،منابع دست اول ،مدارک
آرشیوی ،آرشیو ،منابع اطالعاتی،
منابع پژوهشی ،منابع تحقیقاتی،
منابع تحقیقی.
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نیره خدادادشهری

محمد حقی خوانساری

کارشناسیارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهراء

دانشجوی کارشناسیارشد تاریخ تشیع دانشگاه ادیان و مذاهب

اشاره
پژوهش ،روش بهينه تحقيق و مطالعه روشــمند منابع تحقيق ،از جمله راهكارهاى موفقيت در هر پژوهشــى
اســت .مطالعــه منظــم و روشــمند منابع تحقیقــات در هر پژوهش ،اعــم از نظرى و ميدانــى ،الزمه هر پژوهش
پوياســت .در انجــام تحقیقــات علمی ،پژوهشــگران بــه منابــع اطالعاتی مختلفــی مراجعه میکننــد .منابع
اطالعاتی به سه دسته تقسیم میشوند:
منابع دســت اول شــامل هر نوع مواد جدیدی اســت که برای نخستین بار انتشــار مییابد؛ مانند گزارشهای
پژوهشی ،استانداردها ،پروانههای ثبت اختراع ،صورتجلسات ،اسناد و ...
کتابهــا و آثــار دیگــری کــه بــرای تدویــن آنها از منابع دســت اول اســتفاده شــده ،منابــع دســت دوم نامیده
میشوند و منابع دست سوم حاوی اطالعات درباره منابع دست اول و دوم هستند مانند کتابشناسیها.
بســیاری از پژوهشــگران با منابع دســت دوم و ســوم آشــنایی دارند و در نگارش تحقیقات خود به این منابع
مراجعه میکنند ،اما در اینجا این سؤال مطرح میشود که پژوهشگران چه میزان با اسناد و مدارک آرشیوی،
بــه عنــوان منبعی معتبر و دســت اول برای انجام تحقیقات علمی آشــنایی دارنــد و در مراحل انجام تحقیق
خود به اینگونه منابع مراجعه میکنند؟
از آنجا که اسناد حاصل فعالیت اداری و اعمال روزمره زندگی افراد اجتماع هستند ،عاری از هر گونه شائبه،
دروغ ،تظاهر ،اغراض شــخصی و مالحظهکار یها هســتند و منبعی معتبر و اصیل محســوب میشوند ،ولی
ً
در کتابهای روش تحقیق ،به اســناد و مدارک به مثابه یکی از منابع اطالعاتی یا اصال اشــارهای نشــده یا به
صورت بسیار گذرا مورد بررسی قرار گرفته است.
در مقاله حاضر با توجه به آشــنایی اندک محققان با این منبع تاریخی و ارزشــمند ،بر آن شــدیم تا در سلســله
مقاالتی مقوله سند را از منظرهای گونا گون معرفی کنیم.
در اولیــن مقالــه با ســند به عنــوان منبعی معتبر و دســت اول در انجام تحقیقات علمــی و اهمیت آن به طور
کلی آشــنا میشــویم .در مقاالت بعدی تاریخچه ســند و مراکز اســناد در ایران و جهان؛ وظایف مراکز اسناد؛
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مقاله

مدیریت اســناد؛ اســناد الکترونیک؛ وجوه افتراق و اشتراک کتابخانه ،موزه و آرشیو؛ معرفی مراکز اسناد ایران
و مواردی از این دست را مورد بحث و بررسی قرار میدهیم.
در اولین مقاله از این سلسله مقاالت ابتدا نیاز است با آرشیو که محل نگهداری اسناد و مدارک است آشنا
شــویم .ســپس در خصوص سند ،اهمیت اســناد و کاربرد اسناد در تحقیقات مباحثی ارائه میشود تا نمای
کلی و اولیهای در این خصوص ترسیم شود.

آرشیو
هر نوع ســند اعم از نامه ،پرونده ،گزارش ،یادداشــت ،نقشــه ،روزنامه ،اوراق چاپی ،دستنوشته ،فیلم ،نوار،
کارتپســتال و ســایر مدارک که در ســازمان یا دســتگاه دولتی به منظور اســتفادۀ اداری تهیه یا دریافت شده
باشــد و در حال حاضر مورد اســتفادۀ جاری آن ســازمان نباشــد و در عین حال از نظر آن ســازمان یا دســتگاه
دولتــی واجــد ارزش و اهمیــت بوده اســت ،در این موارد اینگونــه مدارک برای حفظ و نگهــداری دائمی کنار
گذاشته و آرشیوی محسوب میشود.
واژۀ آرشــیو از کلمۀ یونانی آرکیوم 1و یا واژۀ آرکیئون 2مشــتق گردیده و طی قرون معانی متفاوتی داشــته اســت.
فرهنــگ معیــن واژۀ آرشــیو را اینگونــه تعریــف کــرده اســت« :جایــی کــه اســناد ،اوراق ،تصاو یــر ،پروندههــا،
صفحات موسیقی و مانند آن حفظ میشود .از دیدگاه کلی واژۀ آرشیو بیانگر مجموعهای از اسناد است که
بر اثر فعالیتهای یک ســازمان ،واحد اداری ،شــرکت ،مؤسســه یا حتی یک خانواده یا فرد ایجاد شده و برای
استفاده و مراجعات آینده حفظ و نگهداری میشود».
تعریــف دیگــری وجــود دارد که آرشــیو را نماد ارتباطات در طــول زمان معرفی میکند و به عبارت دیگر آرشــیو
پلی ارتباطی بین نسلهای گذشته و نسلهای حاضر است .در واقع کلمۀ آرشیو شامل «ظرف» و «مظروف»
است؛ یعنی هم محتویات اسناد و مدارک و هم ساختمان آرشیو را در برمیگیرد .از طرف دیگر آرشیو ،هویت
ملت و خانواده است.
آرشیوها را به طور کلی از دو نظر میتوان دستهبندی کرد:
ـ از نظر موضوعی :مانند آرشیوهای تاریخی ،جغرافیایی ،حقوقی و قضایی ،سیاسی ،اقتصادی و . ...
ـ از نظر سازمانی و مکانی :مانند آرشیو ملی ،اداری ،ایالتی ،شهری ،شخصی و . ...
مــدارک آرشــیوی حــاوی مطالــب و نــکات بســیاری دربــاره مســائل تاریخــی ،فرهنگــی ،هنــری ،سیاســی،
اقتصــادی ،جغرافیایــی ،اجتماعــی ،قضایــی ،مالی ،نظامی ،تاریخ محلی و حتی رجالشناســی اســت که
اگر طبق اصول و موازین علمی مورد اســتفاده و بررســی قرار گیرند ،میتوانند بسیاری از مسائل فراموش شده
در فرهنــگ و تمــدن و رویدادهــای حقیقــی و ناشــناخته در تاریــخ را از البــهالی ســطور و خطــوط پیچیــده و
رنگپریده آنها دریافت نماید .از این روی یک محقق و مورخ از مراجعه به این دســته از منابع ناگزیر خواهد
بود .هر چند که کار با اســناد خالی از دشــوار یهای علمی و عملی و مصداقی نیســت ،اما با رجوع به اصل
سند یا الاقل عکس و تصویر آنها و ممارست در بازخوانی و مفهومسازی عناصر و محتوای آنها تا حد زیادی
میتوان بر فراز و فرودهای پژوهشهای مبتنی بر سند فائق آمد.
برخی در گسترش فرهنگ آرشیوی دو عامل زیر را مطرح کردهاند:
 .1وجود واحدهایی مخصوص این کار در سازمانهای اداری و دولتی.
1. Archivum
2. Archion
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 .2توجه دانشمندان و محققان به پژوهش.
آرشــیوها جــزء هســته اصلی حفاظت اطالعــات ،آزادی اطالعات ،دسترســی آن برای همــه ،آموزش در طول
زندگی ،شبکههای ملی ،سیاستهای فرهنگی منطقهای و محلی میباشند .بنابراین با درک جایگاه ویژه
آرشیوها که با میلیونها برگ سند ارزشمند ،پایگاه رفیع و مهم اطالعرسانی در جامعه به شمار میروند ،لزوم
آشنایی با اسناد و مدارک و همچنین مراکز آرشیوی ضروری به نظر میرسد.

سند
اسناد به عنوان بخشی از آرشیوهای مشترک مردم جهان ،نقش مهمی در حفظ هویت دینی ،ملی و فرهنگی
لســازانی تشبیه کرد که گذشته را
گذشــته ،حال و آینده دارند .بنابراین آرشــیوداران را میتوان به معماران و پ 
به آینده پیوند میزنند .اســناد در حقیقت حافظه ملی را تشــکیل میدهند .میراث اســنادی ،بخش وســیع
و گســتردهای از آرشــیوها را در برمیگیرند و در فضای بینالمللی ،نشــانگر تنوع ملتها ،زبانها و فرهنگها
هســتند .اســناد در واقع هدیه نســلهای پیشــین به نس ـلهای بعدی هســتند و میزان توجه به آنها شــاخص

آرشیوها جزء هسته اصلی
حفاظت اطالعات ،آزادی
اطالعات ،دسترسی آن برای
همه ،آموزش در طول زندگی،
شبکههای ملی ،سیاستهای
فرهنگی منطقهای و محلی
میباشند .بنابراین با درک
جایگاه ویژه آرشیوها که
با میلیونها برگ سند
ارزشمند ،پایگاه رفیع و مهم
اطالعرسانی در جامعه به
شمار میروند ،لزوم آشنایی
با اسناد و مدارک و همچنین
مراکز آرشیوی ضروری
به نظر میرسد.

تمدن کشورها و فرهیختگی ملتها است.
یک سند باید خصوصیات معینی داشته باشد:
اصالت که بدین صورت تعریف میشــود« :پایداری خصوصیات اصلی ســند در طی زمان با توجه به متن،
ساختار ،مفهوم»؛ بدین معنا که سند آن چیزی است که مدعی آن است.
اعتبــار بــه عنوان توانایی یک ســند «در به کارگیری به عنوان شــاهدی معتبر» برمیگــردد به قدرت و اعتماد به
اسناد به عنوان مدرک.
تمامیــت بــه ایــن حقیقــت بازمیگــردد که ســند کامــل و غیرقابــل تغییر اســت و قابلیت اســتفاده کــه توانایی
جایابی ،بازیابی ،ارائه و تفسیر سند را بیان میکند.

اهمیت اسناد
هر ملتی دارای میراثی تاریخی ،علمی و فرهنگی است .این میراث نقش اساسی در شناخت هویت هر قوم،
دوام و بقــای آن دارد .انتقــال دانشها و ارزشها از نســلی به نســل دیگر تنهــا از راه حفظ و نگهداری صحیح
و بها دادن به تاریخ و فرهنگ گذشــته ممکن اســت .آرشــیوهای تاریخی و فرهنگی نشــاندهنده عملکرد،
هویت و بیانگر خاطرههای یک کشور است و موجب ارتباط گذشته انسان با حال و آینده او میشود .اسناد
و اوراق آرشیوی علمی و فنی نیز نشاندهنده رشد و پیشرفت یک ملت از نظر علمی در طول تاریخ است.
میراث فرهنگی به جای مانده از گذشــتگان و از جمله اســناد هر مملکت ،نقشــی اساسی را در دوام و بقای
شهــا و اطالعات از نســلی به نســل دیگر ،یکــی از اهداف و
یــک ملــت بــر عهده دارنــد .انتقــال دانشها ،ارز 
رســالتهای مهم آرشیوهاســت .آرشــیو هر کشور نشــاندهندۀ عملکرد ،هویت و خاطرات یک ملت است.
مانــدگاری اثــر وقایع مهمی که در هر کشــور رخ میدهد ،بســتگی به وجود اســنادی دارد که هــر روز در زندگی
ِ

خــود آنهــا را تولیــد میکنیــم ،بــدون آنکه از ارزش واقعی آنها آ گاهی داشــته باشــیم .به همین دلیل اســت که
امروز آرشــیوها در بیشــتر کشــورهای پیشــرفته از جایگاهی بس رفیع برخوردارند .در عصر ارتباطات کشــورها
و ملتهایــی کــه بــه اهمیت وجودی آرشــیو پی بردهانــد ،مأموریت آن را آشکارســازی حقایــق در زمینههای
مختلف و در طیفی فراتر از مرزها و موانع مکانی و زمانی میپندارند .در حقیقت آرشــیوها پلی میان گذشــته
و آینــده هســتند کــه توجــه و دقت به اندوختۀ ارزشمندشــان و تجربهانــدوزی از آنچه که در آنها ذخیره شــده
است ،ما را از تکرار اشتباه گذشتگان بر حذر داشته و آیندهای نویدبخش را امید میدهد.

46

157

سالبیستوهفمت،مشارۀاول،فروردینواردیهبشت 1395

مقاله
کاربرد اسناد در تحقیقات

سند منبعی دست اول درتحقیقات وپژوهشها

دســت اول ارتبــاط مییابــد .مواد آرشــیوی امانت داده نمیشــوند و فقط

دولتها مقوله اطالعات را به عنوان ابزار اجتماعی تمدن و اقتصاددانان

میتــوان بــا اجــازه از مقامات دارای صالحیــت از آنها اســتفاده کرد؛ زیرا

اطالعات را به عنوان منبع تجزیه و تحلیل موضوعات اقتصادی قلمداد

اگر اسناد آرشیوی از بین بروند تولید مجدد آن امکانپذیر نخواهد بود.

میکننــد .چنیــن اطالعــات بــا ارزشــی در پایگاههــای مختلفــی چــون
ّ
آرشــیوهای ملــی و مراکــز اســنادی ،کتابخانههــا ،بانکهــای اطالعاتی و

در مقاله بعدی به صورت اجمالی تاریخچه سند و تأسیس مراکز اسناد

دیگر مراکز اطالعاتی یافت میشــود .ارتباط تنگاتنگی میان توســعه یک
جامعه و اســتفاده مناســب از اطالعاتی که در دســترس آنهاســت وجود
دارد.
اســناد بــهمثابه منابع بــاارزش تاریخی مورد توجه محققان ،پژوهشــگران
و دانشــجویان قــرار دارد .در بحــث اهمیــت ایــن منابع و میــزان اهمیت
آنهــا در میان اهل فن هیچ شــبهه و ابهامی وجــود ندارد ،اما نکته در خور
توجــه این اســت که با وجــود همه تأ کیدات میزان اســتفاده از اســناد در
تحقیقات ،پروژهها و پایاننامهها محدود اســت و اهل پژوهش اســتفاده
از ســایر تحقیقــات و منابــع چاپی و حتی نســخههای خطی را بر اســناد
ترجیح میدهند.
اهمیت اسناد و مدارک تاریخی در تبیین زوایای مبهم حیات اجتماعی
و سیاســی یــک ملــت بــه عنــوان دســتمایههای اصیــل عرصههــای

در ایران و جهان مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
منابع
 .1آقایــاری ،حســین؛ «آرشــیوها ،کتابخانههــا و موزههــا :تفاوتهــا و شــباهتها»؛
مجموعه مقاالت اولین همایش ملی آرشــیو (ص )45-21؛ تهران :ســازمان اســناد و
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.1393 ،
 .2ا کبری داریان ،ســعیده و افســانه تیموریخانی؛ «ســازماندهی اســناد بر اســاس
اســتاندارد عمومــی بینالمللی توصیف آرشــیوی در محیط مارک ایــران»؛ جلد اول
(مدیریت آرشیو و اسناد) ،مجموعه مقاالت دومین همایش ملی آرشیو (ص -259
)269؛ تهران :سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.1393 ،

 .3انتظاریــان ،ناهید؛ «نقش آرشــیو در پژوهــش»؛ مجموعه مقاالت اولین همایش
ملــی آرشــیو (ص )249-229؛ تهــران :ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی جمهــوری
اسالمی ایران.1393 ،
 .4تاجالدینی ،اورانوس و علی ساداتموســوی؛ «آرشــیو؛ گنج ناشــناخته رها شــده
و نقش مؤثر آن در فرایند پژوهش ،همنوا با پیشــرفت فناوری اطالعات»؛ مجموعه
مقــاالت اولیــن همایــش ملــی آرشــیو (ص )268-259؛ تهــران :ســازمان اســناد و
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.1393 ،

تحقیقی بر هیچ کسی پوشیده نیست .امروز که اطالعات یکی از ارکان

 .5حس ـنآبادی ،ابوالفضل؛ «بررســی کتاب مقدمهای بر شــناخت اسناد تاریخی»؛
فصلنامه گنجینه اسناد؛ شماره  ،73ص .1388 ،139-125

درک تاریخ و شناخت تحوالت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،اداری،

 .6خالقــی ،نرگس؛ ســیامک ،مرضیه؛ آمــوزش مهارتهای ســواد اطالعاتی؛ تهران:
نشر کتابدار ،دانشگاه قم.1389 ،

قــدرت هــر کشــور به شــمار میرود ،اســناد یکــی از منابــع اطالعاتی برای
فرهنگی و نظامی یک جامعه تلقی میشــوند .از آنجا که اســناد حاصل
فعالیت اداری و اعمال روزمره زندگی افراد اجتماع هستند و برای حفظ
روابــط جامعــه بــا دســتگاههای اداری تهیــه و تنظیــم میشــوند ،عــاری
از هــر گونــه شــائبه ،دروغ ،تظاهــر ،اغــراض شــخصی و مالحظهکار یهــا
هســتند .بــه ســبب همیــن نقــش اساســی و امــکان اعتمــاد بــه اســناد،
اهمیــت اســناد تاریخــی در ضبــط صحیــح وقایــع از قدیمتریــن ایــام در
جوامــع باســتانی آشــکار و شــناخته شــده اســت .بــا اســتفاده از این نوع
مدارک میتوان به اشــتباهات ،پردهپوشــیها ،مجهوالت ،گزافهگوییها
و مالحظهکار یهای برخی تاریخنویسان گذشته پی برد و حقایق امور را
درک و کشف کرد.

 .7روســتایی ،محســن؛ «تعابیــری از ســند و سندشناســی و نقــش آن در پژوهــش و
توصیــف اســناد تاریخــی»؛ کتــاب مــاه تاریــخ و جغرافیــا ،شــماره  ،146ص ،49-42
.1389

 .8شــارقی ،ســیما؛ «آینــده آرشــیو و پژوهشهــای تاریخــی»؛ مجموعــه مقــاالت
اولیــن همایش ملی آرشــیو (ص )191-177؛ تهران :ســازمان اســناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسالمی ایران.1393 ،
 .9شــورای جهانی آرشیو؛ دســتورنامه مدیریت اسناد الکترونیکی برای آرشیوداران؛
ترجمه فاطمه زراعزاده؛ ویراستار رحیم علیجانی؛ تهران :چاپار؛ کلک نوین.1390 ،
 .10فاطمیــان ،حمیــد؛ «وجــوه اشــترا ک و افتــراق منابــع آرشــیوی بــا کتابخانهها»؛
مجموعه مقاالت اولین همایش ملی آرشیو (ص )147-137؛ تهران :سازمان اسناد
و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.1393 ،
 .11مؤمن ،ابوالفتح؛ «ســاماندهی اسناد در آرشیو» .زمانه :ماهنامه اندیشه و تاریخ
سیاسی ایران معاصر؛ شماره  ،50ص .1385 ،82-76

سخن پایانی

ً
علــت وجــود آرشــیو صرفــا نگهــداری اســناد قدیمــی و تاریخی نیســت،
بلکــه اســنادی کــه در زمــان حــال یــا آینــده به وجــود میآیــد و بــه نحوی
ارزش نگهــداری دائــم پیدا میکننــد نیز مورد توجه اســت .بنابراین یکی

 .12نگاهبان ،نسرین؛ «ضرورت ارتباطات آرشیوی و اطالعرسانی اسناد در آرشیوها
و سیاستهای آرشیو ملی ایران در این زمینه»؛ جلد اول (مدیریت آرشیو و اسناد)،
مجموعــه مقــاالت دومیــن همایــش ملــی آرشــیو (ص  ،)221-195تهــران :ســازمان
اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.1393 ،

از هدفهــای اصلــی آرشــیو ،حفــظ ســوابقی از اســناد و مــدارک آغازین
پیدایــش تحــوالت و خــط مشــی تشــکیالت و وظایــف و فعالیتهــای
ســازمانهای عمومــی اســت .در واقــع هــدف آرشــیو نگهــداری اســناد و
مدارک باارزش و در دســترس قرار دادن آنها اســت .آرشیو با منابع یا مواد
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