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 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.

اشاره
پژوهش، روش بهينه تحقيق و مطالعه روشــمند منابع تحقيق، از جمله راهكارهاى موفقيت در هر پژوهشــى 
اســت. مطالعــه منظــم و روشــمند منابع تحقيقــات در هر پژوهش، اعــم از نظرى و ميدانــى، الزمه هر پژوهش 
پوياســت. در انجــام تحقيقــات علمى، پژوهشــگران بــه منابــع اطالعاتى مختلفــى مراجعه مى کننــد. منابع 

اطالعاتى به سه دسته تقسيم مى شوند:

گزارش های  که برای نخستين بار انتشــار مى يابد؛ مانند  منابع دســت اول شــامل هر نوع مواد جديدی اســت 
پژوهشى، استانداردها، پروانه های ثبت اختراع، صورت جلسات، اسناد و ...

کــه بــرای تدویــن آنها از منابع دســت اول اســتفاده شــده، منابــع دســت دوم ناميده  کتاب هــا و آثــار ديگــری 
کتابشناسى ها. ی اطالعات درباره منابع دست اول و دوم هستند مانند  مى شوند و منابع دست سوم حاو

بســياری از پژوهشــگران با منابع دســت دوم و ســوم آشــنایی دارند و در نگارش تحقيقات خود به این منابع 
که پژوهشگران چه ميزان با اسناد و مدارک آرشيوی،  مراجعه مى کنند، اما در اينجا این سؤال مطرح مى شود 
بــه عنــوان منبعى معتبر و دســت اول برای انجام تحقيقات علمى آشــنایی دارنــد و در مراحل انجام تحقيق 

خود به این گونه منابع مراجعه مى کنند؟

از آنجا که اسناد حاصل فعاليت اداری و اعمال روزمره زندگى افراد اجتماع هستند، عاری از هر گونه شائبه، 
دروغ، تظاهر، اغراض شــخصى و مالحظه کاری ها هســتند و منبعى معتبر و اصيل محســوب مى شوند، ولى 
در کتاب های روش تحقيق، به اســناد و مدارک به مثابه يكى از منابع اطالعاتى يا اصاًل اشــاره ای نشــده يا به 

گرفته است. گذرا مورد بررسى قرار  صورت بسيار 

يخى و ارزشــمند، بر آن شــديم تا در سلســله  در مقاله حاضر با توجه به آشــنایی اندک محققان با این منبع تار
کنيم. گون معرفى  گونا مقاالتى مقوله سند را از منظرهای 

در اوليــن مقالــه با ســند به عنــوان منبعى معتبر و دســت اول در انجام تحقيقات علمــى و اهميت آن به طور 
کز اسناد؛  کز اســناد در ایران و جهان؛ وظايف مرا يخچه ســند و مرا کلى آشــنا مى شــويم. در مقاالت بعدی تار

مقــالــه

محمد حقی خوانسارینیره خدادادشهری

سند، منبعی دست اول در 
تحقیقات و پژوهش ها

دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع دانشگاه ادیان و مذاهبکارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهراء
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کز اسناد ایران  ک کتابخانه، موزه و آرشيو؛ معرفى مرا مدیريت اســناد؛ اســناد الكترونيک؛ وجوه افتراق و اشترا
و مواردی از این دست را مورد بحث و بررسى قرار مى دهيم.

که محل نگهداری اسناد و مدارک است آشنا  در اولين مقاله از این سلسله مقاالت ابتدا نياز است با آرشيو 
شــويم. ســپس در خصوص سند، اهميت اســناد و کاربرد اسناد در تحقيقات مباحثى ارائه مى شود تا نمای 

کلى و اوليه ای در این خصوص ترسيم شود.

آرشیو
هر نوع ســند اعم از نامه، پرونده، گزارش، يادداشــت، نقشــه، روزنامه، اوراق چاپی، دست نوشته، فيلم، نوار، 
يافت شده  کارت پســتال و ســایر مدارک که در ســازمان يا دســتگاه دولتى به منظور اســتفادۀ اداری تهيه يا در
باشــد و در حال حاضر مورد اســتفادۀ جاری آن ســازمان نباشــد و در عين حال از نظر آن ســازمان يا دســتگاه 
دولتــى واجــد ارزش و اهميــت بوده اســت، در این موارد این گونــه مدارک برای حفظ و نگهــداری دائمى کنار 

گذاشته و آرشيوی محسوب مى شود.

واژۀ آرشــيو از کلمۀ یونانى آرکيوم1 و يا واژۀ آرکى ئون2 مشــتق گرديده و طى قرون معانى متفاوتى داشــته اســت. 
کــه اســناد، اوراق، تصاویــر، پرونده هــا،  کــرده اســت: »جایــی  فرهنــگ معيــن واژۀ آرشــيو را این گونــه تعريــف 
که  کلى واژۀ آرشيو بیانگر مجموعه ای از اسناد است  صفحات موسيقى و مانند آن حفظ مى شود. از ديدگاه 
بر اثر فعاليت های يک ســازمان، واحد اداری، شــرکت، مؤسســه يا حتى يک خانواده يا فرد ايجاد شده و برای 

استفاده و مراجعات آينده حفظ و نگهداری مى شود«.

تعريــف ديگــری وجــود دارد که آرشــيو را نماد ارتباطات در طــول زمان معرفى مى کند و به عبارت ديگر آرشــيو 
کلمۀ آرشيو شامل »ظرف« و »مظروف«  گذشته و نسل های حاضر است. در واقع  پلى ارتباطى بین نسل های 
است؛ يعنى هم محتويات اسناد و مدارک و هم ساختمان آرشيو را در برمى گيرد. از طرف ديگر آرشيو، هويت 

ملت و خانواده است.

کرد: کلى از دو نظر مى توان دسته بندی  آرشيوها را به طور 

يخى، جغرافيایی، حقوقى و قضایی، سياسى، اقتصادی و  ... . ـ از نظر موضوعى: مانند آرشيوهای تار

ـ از نظر سازمانى و مكانى: مانند آرشيو ملى، اداری، ايالتى، شهری، شخصى و ... .

يخــى، فرهنگــى، هنــری، سياســى،  ی مطالــب و نــكات بســياری دربــاره مســائل تار مــدارک آرشــيوی حــاو
يخ محلى و حتى رجال شناســى اســت که  اقتصــادی، جغرافيایــی، اجتماعــى، قضایــی، مالى، نظامى، تار
گيرند، مى توانند بسياری از مسائل فراموش شده  گر طبق اصول و موازین علمى مورد اســتفاده و بررســى قرار  ا
يــخ را از البــه الی ســطور و خطــوط پیچيــده و  يدادهــای حقيقــى و ناشــناخته در تار در فرهنــگ و تمــدن و رو
گزیر خواهد  ی يک محقق و مورخ از مراجعه به این دســته از منابع نا يافت نمايد. از این رو رنگ پريده آنها در
کار با اســناد خالى از دشــواری های علمى و عملى و مصداقى نيســت، اما با رجوع به اصل  که  بود. هر چند 
يادی  سند يا الاقل عكس و تصویر آنها و ممارست در بازخوانى و مفهوم سازی عناصر و محتوای آنها تا حد ز

مى توان بر فراز و فرودهای پژوهش های مبتنى بر سند فائق آمد.

کرده اند: گسترش فرهنگ آرشيوی دو عامل زیر را مطرح  برخى در 

کار در سازمان های اداری و دولتى. 1. وجود واحدهایی مخصوص این 

1.  Archivum

2.  Archion
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2. توجه دانشمندان و محققان به پژوهش.

آرشــيوها جــزء هســته اصلى حفاظت اطالعــات، آزادی اطالعات، دسترســى آن برای همــه، آموزش در طول 
زندگى، شبكه های ملى، سياست های فرهنگى منطقه ای و محلى مى باشند. بنابراین با درک جايگاه ویژه 
که با ميليون ها برگ سند ارزشمند، پايگاه رفيع و مهم اطالع رسانى در جامعه به شمار مى روند، لزوم  آرشيوها 

کز آرشيوی ضروری به نظر مى رسد. آشنایی با اسناد و مدارک و همچنين مرا

سند
اسناد به عنوان بخشى از آرشيوهای مشترک مردم جهان، نقش مهمى در حفظ هويت دينى، ملى و فرهنگى 
گذشــته، حال و آينده دارند. بنابراین آرشــيوداران را مى توان به معماران و پل ســازانى تشبيه کرد که گذشته را 
به آينده پیوند مى زنند. اســناد در حقيقت حافظه ملى را تشــكيل مى دهند. ميراث اســنادی، بخش وســيع 
گســترده ای از آرشــيوها را در برمى گيرند و در فضای بین المللى، نشــانگر تنوع ملت ها، زبان ها و فرهنگ ها  و 
هســتند. اســناد در واقع هديه نســل های پیشــين به نســل های بعدی هســتند و ميزان توجه به آنها شــاخص 

کشورها و فرهيختگى ملت ها است. تمدن 

يک سند بايد خصوصيات معينى داشته باشد:

که بدین صورت تعريف مى شــود: »پايداری خصوصيات اصلى ســند در طى زمان با توجه به متن،  اصالت 
که مدعى آن است. که سند آن چيزی است  ساختار، مفهوم«؛ بدین معنا 

اعتبــار بــه عنوان توانایی يک ســند »در به کارگيری به عنوان شــاهدی معتبر« برمى گــردد به قدرت و اعتماد به 
اسناد به عنوان مدرک.

کــه توانایی  کامــل و غيرقابــل تغيیر اســت و قابلیت اســتفاده  تمامیــت بــه ایــن حقيقــت بازمى گــردد که ســند 
يابی، ارائه و تفسير سند را بیان مى کند. جايابی، باز

اهمیت اسناد
يخى، علمى و فرهنگى است. این ميراث نقش اساسى در شناخت هويت هر قوم،  هر ملتى دارای ميراثى تار
دوام و بقــای آن دارد. انتقــال دانش ها و ارزش ها از نســلى به نســل ديگر تنهــا از راه حفظ و نگهداری صحيح 
يخى و فرهنگى نشــان دهنده عملكرد،  گذشــته ممكن اســت. آرشــيوهای تار يخ و فرهنگ  و بها دادن به تار
هويت و بیان گر خاطره های يک کشور است و موجب ارتباط گذشته انسان با حال و آينده او مى شود. اسناد 

يخ است. و اوراق آرشيوی علمى و فنى نيز نشان دهنده رشد و پیشرفت يک ملت از نظر علمى در طول تار

ميراث فرهنگى به جای مانده از گذشــتگان و از جمله اســناد هر مملكت، نقشــى اساسى را در دوام و بقای 
يــک ملــت بــر عهده دارنــد. انتقــال دانش ها، ارزش هــا و اطالعات از نســلى به نســل ديگر، يكــى از اهداف و 
رســالت های مهم آرشيوهاســت. آرشــيو هر کشور نشــان دهندۀ عملكرد، هويت و خاطرات يک ملت است. 
مانــدگارِی اثــر وقايع مهمى که در هر کشــور رخ مى دهد، بســتگى به وجود اســنادی دارد که هــر روز در زندگى 
گاهى داشــته باشــيم. به همين دليل اســت که  خــود آنهــا را توليــد مى کنيــم، بــدون آنكه از ارزش واقعى آنها آ
کشــورها  کشــورهای پیشــرفته از جايگاهى بس رفيع برخوردارند. در عصر ارتباطات  امروز آرشــيوها در بیشــتر 
يت آن را آشكارســازی حقایــق در زمينه های  کــه بــه اهميت وجودی آرشــيو پی برده انــد، مأمور و ملت هایــی 
مختلف و در طيفى فراتر از مرزها و موانع مكانى و زمانى مى پندارند. در حقيقت آرشــيوها پلى ميان گذشــته 
کــه توجــه و دقت به اندوختۀ ارزشمندشــان و تجربه انــدوزی از آنچه که در آنها ذخيره شــده  و آينــده هســتند 

گذشتگان بر حذر داشته و آينده ای نويدبخش را اميد مى دهد. است، ما را از تكرار اشتباه 

آرشیوها جزء هسته اصلی 
حفاظت اطالعات، آزادی 
اطالعات، دسترسی آن برای 
همه، آموزش در طول زندگی، 
شبکه های ملی، سیاست های 
فرهنگی منطقه ای و محلی 
می باشند. بنابراین با درک 
جایگاه ویژه آرشیوها که 
با میلیون ها برگ سند 
ارزشمند، پایگاه رفیع و مهم 
اطالع رسانی در جامعه به 
شمار می روند، لزوم آشنایی 
با اسناد و مدارک و همچنین 
 مراکز آرشیوی ضروری 
به نظر می رسد.
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دســت اول ارتبــاط مى يابــد. مواد آرشــيوی امانت داده نمى شــوند و فقط 
کرد؛ زیرا  مى تــوان بــا اجــازه از مقامات دارای صالحيــت از آنها اســتفاده 

گر اسناد آرشيوی از بین بروند توليد مجدد آن امكان پذیر نخواهد بود. ا

کز اسناد  يخچه سند و تأسيس مرا در مقاله بعدی به صورت اجمالى تار
در ایران و جهان مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد.

منابع
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کاربرد اسناد در تحقیقات
دولت ها مقوله اطالعات را به عنوان ابزار اجتماعى تمدن و اقتصاددانان 
اطالعات را به عنوان منبع تجزيه و تحليل موضوعات اقتصادی قلمداد 
مى کننــد. چنيــن اطالعــات بــا ارزشــى در پايگاه هــای مختلفــى چــون 
کــز اســنادی، کتابخانه هــا، بانک هــای اطالعاتى و  ــى و مرا

ّ
آرشــيوهای مل

کز اطالعاتى يافت مى شــود. ارتباط تنگاتنگى ميان توســعه يک  ديگر مرا
که در دســترس آنهاســت وجود  جامعه و اســتفاده مناســب از اطالعاتى 

دارد.

يخى مورد توجه محققان، پژوهشــگران  اســناد بــه  مثابه منابع بــاارزش تار
و دانشــجويان قــرار دارد. در بحــث اهميــت ایــن منابع و ميــزان اهميت 
آنهــا در ميان اهل فن هيچ شــبهه و ابهامى وجــود ندارد، اما نكته در خور 
کيدات ميزان اســتفاده از اســناد در  که با وجــود همه تأ توجــه این اســت 
تحقيقات، پروژه ها و پايان نامه ها محدود اســت و اهل پژوهش اســتفاده 
از ســایر تحقيقــات و منابــع چاپی و حتى نســخه های خطى را بر اســناد 

ترجيح مى دهند.

يخى در تبيین زوايای مبهم حيات اجتماعى  اهميت اسناد و مدارک تار
عرصه هــای  اصيــل  دســت مايه های  عنــوان  بــه  ملــت  يــک  سياســى  و 
که اطالعات يكى از ارکان  کسى پوشيده نيست. امروز  تحقيقى بر هيچ 
قــدرت هــر کشــور به شــمار مى رود، اســناد يكــى از منابــع اطالعاتى برای 
يخ و شناخت تحوالت اجتماعى، اقتصادی، سياسى، اداری،  درک تار
که اســناد حاصل  فرهنگى و نظامى يک جامعه تلقى مى شــوند. از آنجا 
فعاليت اداری و اعمال روزمره زندگى افراد اجتماع هستند و برای حفظ 
روابــط جامعــه بــا دســتگاه های اداری تهيــه و تنظيــم مى شــوند، عــاری 
گونــه شــائبه، دروغ، تظاهــر، اغــراض شــخصى و مالحظه کاری هــا  از هــر 
هســتند. بــه ســبب هميــن نقــش اساســى و امــكان اعتمــاد بــه اســناد، 
يخــى در ضبــط صحيــح وقايــع از قديم تریــن ايــام در  اهميــت اســناد تار
جوامــع باســتانى آشــكار و شــناخته شــده اســت. بــا اســتفاده از این نوع 
گزافه گویی ها  مدارک مى توان به اشــتباهات، پرده پوشــى ها، مجهوالت، 
گذشته پی برد و حقایق امور را  يخ نويسان  و مالحظه کاری های برخى تار

کرد. کشف  درک و 

 سخن پایانی
يخى نيســت،  علــت وجــود آرشــيو صرفــًا نگهــداری اســناد قديمــى و تار
کــه در زمــان حــال يــا آينــده به وجــود مى آيــد و بــه نحوی  بلكــه اســنادی 
ارزش نگهــداری دائــم پیدا مى کننــد نيز مورد توجه اســت. بنابراین يكى 
از هدف هــای اصلــى آرشــيو، حفــظ ســوابقى از اســناد و مــدارک آغازین 
پیدايــش تحــوالت و خــط مشــى تشــكيالت و وظايــف و فعاليت هــای 
ســازمان های عمومــى اســت. در واقــع هــدف آرشــيو نگهــداری اســناد و 
مدارک باارزش و در دســترس قرار دادن آنها اســت. آرشيو با منابع يا مواد 

سندمنبعیدستاولدرتحقیقاتوپژوهشها


