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اسناد دبیرستان حکیم نظامی و دبیرستان صدوق قم در آیینه نقد
نیره خداداد شهری / حسین احمدی رهبریان

کتابهایی  کتــاب »اســناد دبیرســتان حکیــم نظامــی« و »دبیرســتان صــدوق قم«،  چکیــده: دو 
کــه  کشــور و حاصــل تــالش رضــا باقریــان موحــد مــی باشــند  در زمینــه بازنشــر اســناد آموزشــی 
توســط بنیــاد قــم پژوهــی منتشــر شــده و دربردارنــده اســناد دو دبیرســتان بــا قدمــت قــم هســتند. 
تأمــل در ایــن اســناد تاریخــی علمــی مــی توانــد موجــب آشــنایی بــا تاریخچــه آمــوزش و پــرورش 
ــان  ــی مجری ــی علم ــرش دین ــد نگ ــی توان ــن م ــود. همچنی ــم ش ــهر ق ــوص در ش ــران بخص در ای
تعلیــم و تربیــت در آن روزگار را بهتــر آشــکار ســازد. نویســندگان در نوشــتار حاضــر در تالشــند 

کتــاب را در بوتــه نقــد و بررســی قــرار دهنــد. ایــن دو 

کلیــدواژه: دبیرســتان حکیــم نظامــی، دبیرســتان امــام صــادق قــم، دبیرســتان صــدوق قــم، 
کتــاب. اســناد آموزشــی، رضــا باقریــان موحــد، نقــد 

 Criticizing the Documents of Hakīm Nizāmi High 
School and Sadūq High School in Qom

By: Naiere Khodādād Shahri, Hussein Ahmadi Rah-
bariān
Abstract: Hakīm Nizāmi High School and Sadūq 
High School in Qom, compiled by Rezā Bāqeriān 
Movahhed and published by Qom Research Insti-
tute, are two books on educational documents of the 
country. These two books include the documents of 
two old high schools in Qom. Reflecting on these 
historical scientific documents can acquaint us with 
the history of education in Iran, especially in Qom. 
It can also reveal the scientific religious attitude of 
educators back then. The authors in the present paper 
are trying to review the mentioned books.
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 نظرة نقدّية عىل وثائق ومستندات مدرسة احلكمي النظامي ومدرسة الصدوق 
الثانوّيتني يف مدينة قم

يان نّيرة خداداد شهري / حسني أمحدي رهبر

ّيــة احلكــم  يــأيت صــدور كتــاَب اســناد دبيرســتان حكــم نظامــى ) = وثائــق ثانو
ّيــة الصــدوق يف قــم( ضمــن  النظامــي( و  دبيرســتان صــدوق قــم )= ثانو
مشــروع سلســلة الكتــب الــي هتــّم بإعــادة نشــر الوثائــق التعليمّيــة يف إيــران، 
يــان موّحــد، وتصــدر عــن بنيــاد قــم پژوهــى )=   القيــام هبــا رضــا باقر

ّ
والــي يتــول

مؤّسســة الدراســات القّمّيــة(، وقــد تضّمــن الكتابــان وثائــق اثنتــان مــن أقــدم 
ّيــة يف مدينــة قــم. املــدارس الثانو

خيّيــة العلمّيــة يتيــح للمــرء أن يّطلــع عــى  إّن التأّمــل يف هــذه الوثائــق التار
، كمــا 

ً
 ويف مدينــة قــم خصوصــا

ً
يــخ مســيرة التربيــة والتعلــم يف إيــران عمومــا تار

بيــة والتعلــم يف ذلــك  تبــنّي املســلك الديــي والعلمــي ملســؤويل عملّيــة التر
العصــر بصــورٍة أوضــح.

ويف هــذا املقــام يقــوم الكاتبــان بوضــع هذيــن الكتابــني عــى طاولــة النقــد 
والدراســة.

يــة اإلمــام الصــادق يف  يــة احلكــم النظامــي، ثانو املفــردات األساســّية: ثانو
ّيــان موّحــد، نقــد  يــة الصــدوق يف قــم، الوثائــق التعليمّيــة، رضــا باقر قــم، ثانو

الكتــاب.
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 اسناد دبیرستان حکیم نظامی و 
دبیرستان صدوق قم در آینۀ نقد

اشاره
اندیشــه ها، فعالیت هــا و اقدامــات انجــام شــده در هر ســازمان به صورت اســناد و مدارک و با صــرف وقت و 

گرانبهایی هســتند که در  ی اطالعات و تجربیات  هزینه هــای فــراوان فراهم می آید. این اســناد و مــدارک حاو

تعالــی اهــداف ســازمانی نقش مهمی دارند و یکی از ابزارهای مهم مدیریــت در تهیه برنامه ها و تصمیم گیری 

در خصوص نحوۀ اجرای آنها محســوب می شــوند. بنابراین نگهداری و مدیریت صحیح اســناد و مدارک از 

دغدغه های اصلی هر سازمان است.

در تعریفــی، آرشــیو را نمــاد ارتباطــات در طــول زمــان معرفــی می کننــد. بــه عبــارت دیگر آرشــیو پلــی ارتباطی 

بین نســل های گذشــته و نســل های حاضر اســت. کلمۀ آرشــیو شــامل »ظرف« و »مظروف« اســت؛ یعنی هم 

محتویات اســناد و مدارک و هم ســاختمان آرشــیو را در برمی گیرد. از طرف دیگر آرشیو هویت ملت و خانواده 

می باشد.

گــون می توانــد یــک منبــع حیاتــی بــرای پیشــرفت های علمــی و  گونا دسترســی بــه اطالعــات در زمینه هــای 

که نقش مهمی در تحوالت جامعه  ی قلمداد می شود 
ّ
کشور باشد. اطالعات نوعی سرمایۀ مل اقتصادی یک 

یادی در بررسی های اجتماعی،  ی تأثیر بسیار ز
ّ
دارد. بنابراین سازماندهی و استفاده صحیح از این سرمایۀ مل

یابی و اشاعه اطالعات و خدمات  اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد و فعالیت در زمینۀ گردآوری، ذخیره، باز

گذشته است. ی برای استفاده از تجارت 
ّ
آرشیوی پشتوانۀ غنی مل

در مقالۀ حاضر دو کتاب در زمینۀ بازنشر اسناد آموزشی کشور را بررسی می کنیم. این دو کتاب که دربردارندۀ 

اســناد دو دبیرســتان باقدمت شــهر قم هســتند، حاصل تالش ســیدرضا باقریان موحد می باشــند که توســط 

بنیاد قم پژوهی منتشــر شــده اســت. در ادامــه پیش از پرداختن به محتــوای این دو کتاب، بنیــاد قم پژوهی و 

فعالیت های نویسنده معرفی می گردد. 

بنیادقمپژوهی1
بنیاد قم پژوهی مؤسســه ای اســت که به قصد تحقیق دربارۀ گذشــته و حال و آینده قم تشــکیل شــده است و 

گــردآوری کند و در اختیار پژوهشــگران  در نظــر دارد همــه کتاب ها و نشــریات و اســناد و مــدارک دربارۀ قم را 

قرار دهد.

با وجود اینکه دربارۀ برخی اســتان های ایران، مانند خراســان و فارس و کرمان مطالعات گســترده ای صورت 

کتاب های متعددی نوشــته شــده و مؤسســه هایی به همین هدف تشــکیل یافته، ولی متأســفانه قم  گرفته و 

کــه قم دارای پیشــینۀ طوالنی اســت و از نخســتین  از ایــن مزیــت محــروم مانــده اســت. این در حالی اســت 

کنون قم مرکز  کتابی مستقل نوشته شده است. افزون بر اینکه ا که دربارۀ آن  شهرهایی در جهان اسالم است 

فرهنگی ایران و تکیه گاه شیعیان سراسر جهان است.

http://www.qompajoohi.ir. 1.
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یخچۀ آمــوزش و پرورش در ایران، به خصوص در  می توانــد ما را با تار

شــهر قم و همچنین نگرش دینی ـ علمی مجریان تعلیم و تربیت در 

آن روزگار بهتر آشنا سازد. 

یاحــی، نامه به  نامــۀ ســردبیر روزنامــۀ ایران، نامــۀ دکتــر محمدامین ر

ک سالنامۀ  کتابدار دبیرستان، اشترا دکتر ســیدجعفر شهیدی، نامۀ 

کتاب هــای غیرمجــاز دبســتانی،  کشــور ایــران، نمایشــگاه عکــس، 

مراســم روز داندانپزشــکی، ادامــۀ تحصیــل خدمتگــزاران مدرســه، 

بــه دانش آمــوزان بی بضاعــت، ایرانیــان  کمــک  فروشــگاه مدرســه، 

انگلســتان،  در  دبیــران  بــرای  کالس  تشــکیل  عــراق،  از  رانده شــده 

انجمن همکاری خانه و مدرسه و ... از جمله عناوین اسناد منتشر 

شده در این مجموعه است. 

ی بیــش از 150 ســند از اســناد  اســناد دبیرســتان صــدوق قــم حــاو
دبیرســتان صــدوق قــم بین ســال های 1335 تــا 1357 اســت. این 

مدرســه در ســال 1335 در بخــش دو قــم در یــک خانه اجــاره ای دو 

طبقه تأســیس شــد. در اردیبهشــت ســال 1337 کلنگ ساختمان 

جدید دبیرســتان زمین زده شــد و در عرض چند مــاه به بهره برداری 

نســبی رســید. محــل جدیــد دبیرســتان باغــی بــود معــروف بــه بــاغ 

کــه حــدود 5200 متــر از آن را بــا تصویــب هیئــت وزیــران  مهندســیه 

کــه به ســرعت عملیــات  قــرار دادنــد  قــم  در اختیــار ادارۀ فرهنــگ 

گردید و در همان سال برای افتتاح آماده شد.  ساختمانی آن آغاز 

یــس قــرآن مجیــد، برنامــه عیــد غدیــر، بازدیــد از تلویزیــون ملی،  تدر

گل، شــکایت از تنبیــه بدنــی، مخارج شــورای مالی،  کتــور خریــد  فا

ساخت آزمایشگاه، وسایل مورد نیاز روز درختکاری، گردش علمی 

دانش آموزان، جلســه شورای دبیران، تقدیر از دانش آموزان، تقاضای 

کتابخانه، سازمان ملی  کتاب، تأســیس  گچ مرغوب، هدیه  ارســال 

پیش آهنگــی و ... عناویــن برخی از عناوین اســناد منتشــر شــده در 

این مجموعه است. 

کتاباسناددبیرستانحکیمنظامیقم بررسی
دبیرســتان حکیــم نظامــی دارای بایگانــی 80 ســاله بــا بیــش از یــک 

کــه پرونده هــای تحصیلی دانش آمــوزان را  میلیــون برگ ســند اســت 

در برمی گیــرد. ایــن اســناد در حال حاضر در بخش بایگانی مدرســه 

بــه دو بخــش تقســیم شــده و بــه دو شــیوه ـ حــروف الفبــا و ســال ـ 

طبقه بندی شــده اســت. به نظر می رسد اسناد موجود از دهۀ  1370 

بــه صورت ســال به ســال منظم شــده که هنوز آن اســناد مــورد رجوع 

دانش آمــوزان اســت و اســناد جــاری محســوب می شــود، امــا عمدۀ 

کد یا  اســناد بــه ترتیــب حــروف الفبــا تنظیــم شــده اســت و اســناد را

معرفینویسندۀآثار
سیدرضا باقریان موحد متولد سال 

پــرورش  و  آمــوزش  دبیــر  و   1353

پژوهشــگر  و  نویســنده  ی  و اســت. 

فعــال، پرمطلــب و پرکاری اســت. 

کهــن  متــون  )برگزیــدۀ  حــج  ادب 
اســرار و لطایــف معنوی حــج(، پیر 

تعلیــم، کتابشناســی امر بــه معروف 
و نهــی از منکر، فرهنــگ آثار عرفان 
معنــوی  پیوندهــای  اســالمی، 
کربال )گزارشــی از اســناد  اصفهان و 
موقوفــات اصفهــان(، کتابشناســی 
نیایش هــای شــیعه و ... از جملــه 
منتشرشــده  کتاب هــای  از  برخــی 

توسط باقریان موحد است. 

رســم الخط  در  ناهماهنگــی 

در  کتاب هــا  و  نویســندگان  نــام 

اســالمی،  بــزرگ  دایرة المعــارف 

از  تفــاوت  دارالفکــر  تــا  دارالفکــر  از 

زمیــن تــا آســمان اســت، مقدمه ای 

کتــاب،  بــر  تقدیم نامه نویســی  بــر 

کتاب،  نظارت پایانی قبل از چاپ 

کتابشناســی ســورۀ حمد، آشــنایی 

یخــی نه حافظ عارف،  با حافظ تار

کتاب هــای  در  مولــوی  بــا  دیــدار 

درسی و ... از جمله عناوین مقاالت نویسنده است. 

کوتاهبرمحتوایآثار مروری
ی ســیصد ســند از اســناد این  اســناد دبیرســتان حکیم نظامی حاو
دبیرســتان بین ســال های 1317 تا 1357 اســت. این مدرسه پس از 

انقالب اســالمی به مدرســۀ امام صادق)ع( تغییر نام یافت و یکی از 

قدیمی تریــن مدارس قم و معروف به دارالفنون ثانی اســت. بایگانی 

گرانسنگ از اسناد و مدارک  هفتادســالۀ این دبیرستان، گنجینه ای 

که متأســفانه به  یخی، سیاســی، آموزشــی، علمی و دینی اســت  تار

کتابخانه های تخصصی  جای آنکه مهمان ســالن های تحقیقاتی و 

ک اســت.  گــرد و خــا یانــه و مــوش و رطوبــت و  باشــد، میزبــان مور

گــزارش مختصــری از اســناد بایگانــی دبیرســتان  مجموعــۀ حاضــر 

یخی ـ علمی  حکیم نظامی )سابق( قم است. تأمل در این اسناد تار
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سیدعباس محمودیان، سیدهادی فاطمی و محمدرضا اشراقی. 

کتــاب اســناد دبیرســتان حکیــم نظامــی دارای ســه فصــل اســناد، 

تصاویــر و کتاب هــا اســت. به طــور کلی فصل بندی کتاب اشــکال 

دارد. فصــل »کتاب هــا« در واقع تصاویر کتاب های آموزشــی قدیمی 

کلمه نیســت.  اســت و ایــن تصاویــر به عنوان ســند به معنــای رایج 

تصاویــر خــوب و جالب فصل دوم از مدیران و دانش آموزان مدرســه 

جــزء اســناد دیداری محســوب می شــود و بــه جای فصلی بــا عنوان 

»تصاویر« باید از عنوان »اســناد دیداری« اســتفاده می شد. در فصل 

کار  اول بهتر بود به جای عنوان »اســناد«، عنوان »اســناد مکتوب« به 

گرفته است،  کار مفیدی که در این کتاِب سندی صورت  می رفت. 

وجود عنوان نویسی برای هر صفحه سند است، اما در این زمینه نیز 

اشــکاالتی وجود دارد. ابتدا آنکه عنوان نویســی اسناد در عین اینکه 

گویا باشــد که  کوتــاه باشــد، بایــد به نحوی روشــن و  بایــد تلگرافــی و 

اصاًل این گونه نیســت و ایراد دیگر عدم  یکدســتی در اعالم ســال هر 

سند در عنوان است.

کتاباسناددبیرستانصدوققم بررسی
بــا توجــه بــه اینکه دربــارۀ دبیرســتان صــدوق )ششــم بهمــن( مانند 

دبیرســتان حکیــم نظامــی مطالــب درخــوری در کتــب دیگــر وجــود 

کتاب مجموعه اســناد منحصربه فرد و ارزشــمند است،  ندارد، این  

کتــاب توضیحات بیشــتری دربــارۀ این  کــه در مقدمــۀ  امــا بهتــر بود 

مدرســه ارائــه می شــد؛ هــر چنــد مقدمــۀ آقــای ســیدهادی عظیمــی 

کتاب  کرده اســت. دربارۀ عنــوان  تــا حــدودی این نقیصــه را جبران 

شــاید مناســب تر بــود از عنوان قدیمی تر آن اســتفاده می شــد. همان 

کــه مؤلف از دبیرســتان حکیــم نظامی به جای دبیرســتان امام  طــور 

کرده، در اینجا هم به جای دبیرســتان صدوق  صادق)ع( اســتفاده 

از دبیرستان ششم بهمن استفاده می شد. نام این مدرسه تا پیش از 

سال 1343 به مدت ده سال دبیرستان صدوق بوده، اما بیش از نود 

کتاب بین ســال های 1343  درصد اســناد جمع آوری شــده در این 

کــه به تبع نام دبیرســتان ششــم بهمن آمده اســت.  تــا 1357 اســت 

کــه احتمااًل مالحظات  البته در این مورد شــاید حق با مؤلف باشــد 

گرفته است.  سیاسی را در نظر 

کتاب اسناد دبیرستان صدوق قم دارای چهار فصل اسناد، صورت 

جلسات، تصاویر و هزینه های دبیرستان است. این فصل بندی نیز 

کتاب بایــد به لحاظ  دارای اشــکال اســت. ابتــدا اینکه فصل هــای 

تعداد صفحات یکدســتی و هماهنگی داشــته باشــد، در حالی که 

کتاب 150 صفحه اســت، فصل دوم و ســوم هر کدام یک  فصل اول 

نیمه جــاری اســت. الزمــۀ اســتفاده از ایــن اســناد توســط محققین، 

فهرست نویســی اســتاندارد اســت. فهرست نویســی ایــن اســناد را با 

توجــه بــه خصوصیــت منظم بــودن و یکنواختــی آن می تــوان بــه دو 

کرد. از یک ســو می توان سریع و در سطح ردیفی با  روش ســاماندهی 

فهرســتی تمام نما ســاماندهی اســناد را انجام داد. از سوی دیگر این 

که زمان طوالنی تری  کرد  اســناد را می توان در ســطح پرونده فهرست 

می طلبــد. در هــر صــورت فهرست نویســی اســناد دبیرســتان حکیم 

موضوعــات  در  یخــی  تار تحقیقــات  در  تســهیل  موجــب  نظامــی 

کــه می تواند از  گونــی خواهــد بــود. از جملــه موضوعــات مهمــی  گونا

درون این اســناد بررســی شــود عبارتنــد از: بحث اهمیــت تعهدنامه 

ثبت نــام دانش آموزان و تغییــرات آن در دوره های مختلف مدیریتی 

و ســطح نمــرات دانش آمــوزان دروس مختلــف و مقایســه آمــاری آن 

در ســال های مختلــف، بــا توجه به انتقــال دانش آمــوزان به مدارس 

دیگــر. از درون ایــن اســناد می توان به اســناد مدارس دیگر شــهر قم و 

خارج شــهر قم نیز دســت یافــت. در عمده پرونده هــای دانش آموزان 

کــه بــه نوعی  عکس هایــی از دوران مختلــف تحصیلــی وجــود دارد 

می تــوان بــه تغییر و تحول ظاهر اشــخاص در دوره هــای قبل و بعد از 

انقالب اسالمی پی برد. 

یکــی دیگــر از موضوعات مهم اســناد این مدرســه در بعــد از انقالب 

وجــود پرونده هــای  مربــوط بــه آمــوزش فنــی دانش آمــوزان موســوم به 

ی این پرونده ها تحقیق و تحلیل های  که می توان رو کاد است  طرح 

اجتماعی و اقتصادی مهمی داشت. 

به هر حال مؤلف در کتاب اســناد دبیرســتان حکیم نظامی کوشش 

درخــوری انجــام داده که با چاپ مجموعه ای از اســناد این مدرســه 

جرقه هــای موضوعی فراوانی در ذهن  محققین قم پژوه ایجاد خواهد 

کتاب اســناد  که باقریان موحد در  کرد، اما به نظر می رســد اســنادی 

کتابخانۀ  کرده از اســناد بایگانی  دبیرســتان حکیم نظامی اســتفاده 

که  قدیمــی ایــن مدرســه و غیــر از اســناد مرکــزی این مدرســه اســت 

کتــاب اســناد متنــوع و  کردیــم. باقریــان موحــد در ایــن  بــه آن اشــاره 

مهمــی را جمــع آوری کرده و از طریق خواندن این اســناد بســیاری از 

شــخصیت های مهم فرهنگی، اما ناشــناخته امروز ردیابی می شود. 

برای مثال با خواندن این اســناد می توان به عملکرد مدیران مدرســه 

گر مؤلف کتاب می توانســت  حکیــم نظامی دســت یافــت، هرچند ا

که شامل تمام امضاهای مدیران مدرسه تا پیش از انقالب  اسنادی 

کــه از هفده  را جمــع آوری می کــرد بســیار ارزشــمندتر بــود، در حالــی 

مدیر مدرسه تنها امضاهای پنج مدیر مدرسه در این مجموعه آمده 

کــه عبارتنــد از: علی اصغــر فقیهی، غالم حســین آل یاســین،  اســت 
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ســوم فصــل اول و فصــل چهارم که هزینه های دبیرســتان اســت حدود 170 صفحه که با فصــل اول به لحاظ 

موضوع همپوشــانی دارد. در واقع این فصل باید در همان فصل اول می آمد. حتی فصل »صورت جلســات« 

نیز باید در فصل اول می آمد و در آن این موضوعات به بخش های مختلفی چون اسناد هزینه، اسناد مربوط 

به مراســم و جشــن ها، اســناد سیاسی، اسناد مربوط به کتاب و کتابخانه  و ... تقسیم بندی می شدند. حتی 

کتاب اســناد دبیرســتان صدوق،  که در  کار خوبی  که  آنها به ترتیب ســال منظم شــود. به هر شــکل  بهتر بود 

که در فصل تصاویر اســامی افراد در  کتاب اســناد دبیرســتان حکیم نظامی انجام شــده این اســت  برخالف 

یه تنهــا در صفحات231 تــا 260 انجام شــده و در صفحات 261 تا  پاییــن صفحــه ذکر شــده، هــر چند این رو

272 اســامی نیامده اســت. در ارتباط با  تصاویر بهتر بود این فصل به جای فصل دوم در فصل آخر با عنوان 

»اســناد دیداری« آورده می شــد. در عنوان نویســی کتاب اســناد دبیرســتان صــدوق قم نیز همــان ایراداتی که 

که از ص 185 تا 223   در اســناد دبیرســتان حکیم نظامی وجود دارد هســت، اما یک ایراد متمایز این اســت 

اسناد عنوان نویسی نشده است. 

سخنپایانی
اسناد سه ویژگی مهم دارند: محتوا، زمینه و ساختار.

که سند می گوید. محتوا آن چیزی است 

ســاختار به ظاهر و تنظیم محتوا بســتگی دارد )مثاًل صفحه آرایی، اندازه و شــکل حروف، محل قطع صفحه 

گراف، جدول ها، نمودارها، ترســیمات و نقشــه ها( همچنین به ارتباط منطقی یا ظاهری ســند با اســناد  و پارا

دیگر در یک سامانه مربوط است )مثاًل محل مدرک در داخل پوشه، پرونده یا در دفتر روزانه(.

کــه به توضیح منظــور و محتوای مــدرک کمک می کنــد. قطعه ای  زمینــه یــا محیط پیشــینه اطالعاتی اســت 

یخ ایجاد یــا اطالعاتی که  کــه یــک مــدرک خاص را معرفــی می کند؛ مثل عنــوان، نویســنده و تار از اطالعــات 

ایجادکننــده و هــدف ایجــاد مــدرک را مشــخص می کنــد؛ مثــل ماهیــت عملکــرد و فعالیت شــغلی یــا اداره 
ایجادکننده و واحد ایجادکننده.2

که امروز حرکت در مسیر دستیابی به اطالعات آرشیوی به عنوان بخشی از حرکت جامعه در زمینه  هر چند 

گــردآوری میلیون ها  کــه با  تحقیــق و پژوهــش و دســتیابی بــه فناوری محســوب می شــود، اما نباید پنداشــت 

سند، خودبه خود همه نیازهای اطالعاتی برآورده می شوند، بلکه اطالعات باید سازماندهی شود تا محققان 

و پژوهشگران بتوانند از آنها به سهولت و با سرعت الزم بهره برداری کنند. از اسناد دولتی به طور چشمگیری 

یخ نگاری مستند، شکوفایی اقتصادی و سیاسی، پیشرفت های فرهنگی و  در راه پیشرفت علوم و فنون، تار

آموزش مفاهیم هنری اســتفاده می شــود. عالوه بر آن این اسناد دارایی های دولت و ملت تلقی می شود، پس 

تمامی نکاتی که در زمینه اموال عمومی رعایت می گردد، باید نســبت به گردآوری، محافظت، آماده ســازی، 

گیرد. مرمت و اطالع رسانی اسناد نیز مدنظر قرار 

که دوره جدیدی آغاز شــده و  برخی احیای این اســناد را بی فایده می دانند و نبش قبر می پندارند و می گویند 

احیای این کاغذهای کهنه و قدیمی فایده ای ندارد. نســل عوض شــده، عصر اینترنت آمده و ... . در پاسخ 

یخی تمامی مشــاغل و جریان های فکــری و فرهنگی، یکی از  که احیاء و ثبت و ضبط اســناد تار گفــت  بایــد 

اولین گام ها در راســتای توســعه پایدار اســت. یکی از مهم ترین برنامه های توســعه محور کشــورهای پیشــرفته 

یخچه و  کارمنــدان قبل از اســتخدام بــا تار جهــان، تشــکیل موزه هــای تخصصــی ادارات و سازمان هاســت. 

که پا جای چه بزرگانی می گذارند. زندگینامه بزرگان و شخصیت های آن اداره آشنا می شوند و می فهمند 

گروه مترجمان اعظم ســادات حســینی، رضا مهاجر، زهرا ضرغامی؛ تهران: ســازمان  یراســتار، آموزش مدیریت اســناد الکترونیکی؛  2. میالر، لورا؛ سرو
کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران، 1۳۹۳.  اسناد و 


