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هدف: واژه نامه ها و اصطالحنامه ها در حوزۀ مطالعات آرشیوی و 

در میان آرشیویست ها نقش کمرتی ایفا کرده است. بدین معنا که 

منبع رسمی که آرشیویست ها جهت تعیین معانی دقیق واژگان مورد 

نظر خود در متون آرشیوی از آن بهره بگیرند به زبان فارسی وجود 

نداشته و ش�ر واژه نامه ها و اصطلالح نامه های انگلیسی زبان نیز 

انگشت ش�ر است. مقاله حارض، در نظر دارد ضمن مرور کلی بر 

پژوهش های انجام شده در حوزۀ اصطالحنامه ها و واژه نامه های تحت 

وب، به معرفی برخی از واژه نامه ها و اصطالحنامه های پیوسته و تحت 

وب مرتبط با حوزۀ آرشیو بپردازد.

روش گـردآوری و تحلیل داده هـا: شیوۀ گردآوری داده ها، که شامل 

واژه ها و اصطالحنامه های آرشیوی تحت وب هستند، از طریق بررسی 

متون و نیز جستجو در موتورهای کاوش و راهن�های اینرتنتی انجام 

شده است. 

یافتـه هـا: بررسـی ها نشـان داد کـه در داخـل کشـور، واژه نـامـه و 

اصطالحنامه آرشیوی در قالب های چاپی و الکرتونیکی وجود ندارد. 

واژه نامه ها و اصطالحنامه های تحت وب که در این مقاله یافته 

شده اند، عمدتاً توسط دانشگاه ها، انجمن های علمـی آرشیـوی و 

مراکز تولید نرم افزارهای آرشیوی تهیه و ارائه شده اند. تعدادی از این 

واژه نامه ها و اصطالحنامه ها، امکان جستجوی عبارتی و الفبایی را دارا 

هستند و برخی دیگر، دارای واژگان محدود و بدون قابلیت جستجو 

هستند. لیکن در هر دو گروه، برای عبارات تخصصی، توضیحات و 

توصیفات جامع ارائه شده است. 

نتیجه گیری: متخصصـان حـوزۀ آرشیـو در داخل کشـور می توانند با 

بررسـی واژه نامه ها و اصطالحنامه های معرفـی شده در این مقاله، 

عملکـرد و کارایـی آنها را مورد ارزیابی قرار دهند، مناسب ترین این 

منابع را برگزینند و بر مبنـای آن، الگـوی بومی شده واژه نامه ها و 

اصطالحنامه های آرشیوی به زبان فارسی را تدوین ºایند. این واژه نامه 

یا اصطالحنامه آرشیـوی به زبان فارسـی را می توان با بهـره گیری از 

فناوری های نوین وبی، به صورت پیوسته در اختیار آرشیویست های 

مراکز آرشیوی و پژوهشگران این حوزه قرار داد. 

ڪلیدواژه ها 
واژه نامه های آرشیوی/ اصطالحنامه های آرشیوی
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تحلیل  واژه نامه ها و اصطالحنامه های پیوسته 
در حوزۀ  مدیریت اسناد و آرشیو

مقدمه
متون مطالعات حوزة آرشيو در حال گسترش و افزايش است و هر چه مطالعات، پژوهش ها، 
و رشد علمى در اين حوزه بيشتر مى شود، نياز به واژه نامه و اصطالحنامة مخصوص مطالعات 
آرشيوى ضرورى تر مى گردد. طى سال هاى اخير، دنياى آرشيو، تغييرات متعددى را به خود 
ديده است و به نظر مى رسد نگرش ها نسبت به اين حوزه، دگرگون شده است. پيدايش و 
رشد مجالت تخصصى، برگزارى كارگاه هاى آموزشى جهت آشنايى با مفاهيم جديد، برپايى 
نشست ها و همايش هاى تخصصى، ايجاد گروه هاى بحث الكترونيكى مختلف، و نظاير آنها ، 

نشان از ايجاد دگرگونى گسترده اي در بستر نظرى و عملى مطالعات آرشيوى دارد. 
طى چند سال اخير، در حوزة علوم كتابدارى و اطالع رسانى، اصطالحنامه ها و واژه نامه هاى 
متعددى به صورت چاپى و ا لكترونيكى، به زبان هاى مختلف از جمله فارسى، منتشر شده است؛ 
ليكن واژه  نامه ها و اصطالحنامه ها در حوزة مطالعات آرشيوى و در ميان آرشيويست ها نقش 
كمترى ايفا كرده است. بدين معنا كه منبعى رسمى و به زبان فارسى، كه آرشيويست ها جهت 
تعيين معانى دقيق واژگان مورد نظر خود در متون آرشيوى از آن بهره گيرند، وجود نداشته 
و شمار واژه نامه ها و اصطالحنامه هاى انگليسى زبان نيز انگشت شمار است. مقالة حاضر، در 
نظر دارد، ضمن مرور كلى پژوهش هاى انجام شده در حوزة اصطالحنامه ها و واژه نامه هاى 
تحت وب، به  تحليل برخى واژه نامه ها و اصطالحنامه هاى پيوسته و تحت وب مرتبط با حوزة 

آرشيو بپردازد. 
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  بررسى منابع و پژوهش هاى صورت گرفته نشان مى دهد طى دهه هاى اخير، پژوهشگران 
به سمت مطالعه در خصوص واژه نامه ها و اصطالحنامه هاى پيوسته جذب شده اند. دليل اين 
امر مى تواند انعطاف پذيرى اين منابع و سرعت آنها در ذخيره سازى و بازيابى اصطالحات 
و عدم محدوديت مكانى و زمانى در دسترسى به آنها باشد. در خصوص بهره گيرى از 
واژه نامه ها و اصطالحنامه هاى پيوسته، پژوهش هاى متعددى انجام شده كه برخى از آنها به 

شرح زير هستند. 
رنجبر (1385)، بيان داشته است كه در سال هاي اخير، دنياي بازيابي اطالعات، به طور 
چشمگيري با افزايش گستردة دستيابي به منابع تمام متن قابل جستجو و افزايش موتورهاي 
جستجوي قوى، دگرگون شده است. در اين محيط جديِد بازيابي اطالعات منطقي است كه 
بپرسيم جايي براي اصطالحنامه ها باقي مانده است؟ برخي صاحب نظران برجسته در اين 
حوزه معتقدند كه جايي براي اصطالحنامه ها (يا چيزي شبيه  آنها ) وجود دارد . اصطالحنامه ها، 
به منظور حفظ و تدوام ارزش وجودي خود بايد تغيير كنند و پيش بيني دقيق چگونگي اين 

تغييرات دشوار است. 
اصنافى (1386)، هر چند به صورت جـامع به معرفى اصطالحنـامه هاى پيوسته اكثر 
حوزه هاى علوم پايه، هنر، و علوم انسانى پرداخته؛ ليكن در مقالة خود اشاره اى به واژه نامه ها و 

اصطالحنامه هاى حوزة آرشيو نكرده است. 
وتر (1387)، در مقاله خود با عنوان « اصطالحنامه ابزاري مهم در نمايه سازي منابع 
آرشيوي» با شرح مختصـري دربارة زبان نمايه سازي  به  منزلة يكي از عواملـي كه بر كارآيى 
نمايه سازي تأثيـر مي گذارد، به مرور زبان هاي نمايه سازي و شرح و تعريف اصطالحنامه، از 
لحاظ ساختاري و كاركـردي مى پردازد. در ادامه، تاريخچـة اصطالحنامه در ايران و خارج از 
كشور آورده مي شود. شكل اصطالحنـامه (نحوة نمـايش اصطالحـات و روابط معنايى آنها)، 
قواعد تدوين اصطالحنامه از دو وجه كنترل اصطالح شناختي و تعيين روابط اساسي تزاروسي 
نيز مورد بررسـي قرار مي گيـرد. درادامه ، ساختار اصطالحنـامه از منظر تدابير و سازوكارهاي 
آن براي ايجاد جامعيت و مانعيت بيشتر در بازيابي اطالعات شرح داده مي شود. آن دسته از 
سازوكارهاي اصطالحنامه  كه مي  تواند به جامعيت بيشتر در بازيابي اطالعات كمك كند و در 
اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته ، عبارت اند از: 1. كنترل مترادف ها (روابط غيرسلسله مراتبي)؛ 
2. كنترل شكل واژه ها به لحاظ جمع يا مفرد بودن و حذف قيدها، صفت ها،   و  مصدرها؛ 
3 .حفظ اصطالحات به صورت بسيط  و  عام و تجزيه به عوامل معنايي؛ 4. سلسله مراتب رده اي 
و روابط وابستگي؛ و 5. تحليل چهريزه اي و تحليل خوشه اي. سازوكارهاي مورد بررسي براي 
ايجاد مانعيت بيشتر در بازيابي اطالعات عبارت اند از: 1. اخص گرايي و پيش همارايي؛ و 
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استفاده از شاخص ربط و شاخص نقش. در انتها، تفاوت اصطالحنامه   ها با سرعنوان هاي  .2
موضوعي و طرح هاي رده بندي بيان شده است.

 آير، اسميت، و كليو1 (2006)؛ در مقاله خود به تحليل و بررسى واژه نامه هاى پيوسته 
كتابدارى پرداختند. آنها بيان داشتند كه واژه نامه هاى مربوط به حوزة كتابدارى، اهداف مشابهى 
دارند؛ ليكن در روزآمدى، تعداد واژگان، شيوة طراحى، و شيوة ارائه بسيار متنوع عمل مى كنند. 
اغلب اوقات، كتابداران بسيارى، حقيقتاً نمى توانند تشخيص دهند كه كدام واژه نامه سودمندتر 

است. 
در مجموع، مى توان گفت كه شناختن واژگان آرشيوى نقش عمده اى در عصر اطالعات 
رقمي دارد. زيرا درك و تحليل مفاهيم مربوط به حوزة مديريت پيشينه ها و آرشيو را امكان پذير 
مى سازد و پژوهشگران حوزة آرشيو و نيز آرشيويست ها   در  فرآيند فعاليت هاى علمى، پژوهشى، 

و   عملى  خود قادر خواهند بود تصوير جديدى از آرشيوها را در عصر رقمي نشان دهند. 

بررسی واژه نامه ها و اصطالحنامه های پیوسته آرشیوی
در اين بخش، تعدادى از واژه نامه ها و اصطالحنامه هاى آرشيوى، كه در نتيجة جستجو در 
موتورهاى كاوش و تعامل با گروه هاى بحث الكترونيكى حوزة مطالعات آرشيوى، طى 

ماه هاى فروردين تا ارديبهشت 1391 بازيابى شده اند، بررسى مى شوند: 

آرشیوهای سیاه۲ 

آرشيوهاى سياه، با هدف گردآورى و حفاظت از منابع آرشيوى نظير دستنوشته ها، نقاشى هاى 
رنگ و روغن، چاپ هاى اوزاليد،  كاردستى ها و عكس ها- به خصوص عكس هاى سياه و 

1. Ayre, Smith & Cleeve

2. Black Archives

تحلیل واژه نامه ها
 و اصطالحنامه های پیوستـه در...



۱۳۲
ڪنجینۀ اسناد،ش�رۀ  ۸۶

سفيد- در 1977 در فلوريدا ايجاد شد. اين پايگاه، در وب سايت، واژه نامه آرشيوى مختصرى 
دارد كه بر اساس حروف الفبا تنظيم شده  و تمركز آن بيشتر بر واژه هاى عام آرشيوى و 

نزديك به حوزة تاريخ است. اين واژه نامه از طريق نشانى زير قابل دسترس است.
http://www.theblackarchives.org/?page_id=1024

یوکات۱

يوكات، اصطالحنـامه اى موضوعى است كه براى پشتيبـانى از فرآينـد نمايه سازى و جستجو در 
بخش هاى آرشيوى انگلستان تهيه شده است. اين اصطالحنامه پيوسته، به ترويج ثبات و سازگارى 
گسترده در نمايه هاى موضوعِى ايجاد شده توسط مراكز آرشيوى و پروژه هايى مى پردازد كه با 
شبكة آرشيوهاى ملى مرتبط هستند. هر پروژه آرشيوى، نيازمند اصطالح شناسى ها و واژه هاى 
خاص خود است. يوكات كمك مى كند كه در  اين پروژه ها، امكان جستجوى موضوعى و 
مفهومى فراهم گردد تا مراكز آرشيوى بتوانند نيازهاى كاربرانشان را تأمين سازند. يوكات، در 
زيرساخت خود از اصطالحنامة يونسكو استفاده مى كند. هرچند اصطالحنامة يونسكو طيف 
گسترده اى از حوزه هاى موضوعى را تحت پوشش خود دارد، حوزة آرشيو در آن كمتر مورد 
توجه واقع شده است. بنابراين،  گروه پژوهشى يوكات، با بهره گيرى از اين اصطالحنامة  و با 
توجه به نياز مخاطبان و نيز هميارى پژوهشگران حوزة مطالعات آرشيوى در پروژه هاى مختلف 
آرشيوى، اصطالحنامة پيوسته مربوط به آرشيو را در سال 2003 در بريتانيا و با حمايت مستقيم 
مركز رايانة دانشگاه لندن، پايه ريزى نمود. يافتن اصطالحات در يوكات، به صورت جستجوى 
عبارتى، الفبايى، و نيز جستجوى سلسله مراتبى واژگان امكان پذير است. براى كاربران اين امكان 
فراهم است تا با ثبت نام در اين سايت و ورود به آن، واژگان مورد نظر خود را كه مربوط به  1. UK Archival Äesaurus
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حوزةآرشيو است و در اصطالحنامه يوكات مطرح نشده، پيشنهاد نمايند. اين واژگان، پس از 
بررسى و تأييد توسط گروه علمى اصطالحنامه در وب سايت ثبت خواهد شد. اصطالحنامه 

يوكات از طريق نشانى زير قابل دسترس است:
http://www.ukat.org.uk/

واژه نامۀ اصطالحات فنی آرشیوی و پیشینه ها۱
 

اين واژه نامه، كه ويرايش جديد آن به تازگى تهيه شده، واژگانى را شامل مى شود كه بحث هاى 
عملى و نظرى آرشيو را پوشش مى دهد. اين واژه نامه، در ميانة دهة 1990 توسط ريچارد پيرز 
موزز2 و زير نظر انجمن آرشيويست هاى امريكا تهيه شد. در اين واژه نامه، كه به نظر مى رسد 
در حال حاضر، جامع ترين واژه نامة پيوسته مربوط به حوزة مطالعات آرشيوى است، امكان 
جستجوى الفبايى واژگان و جستجوى عبارتى هر واژه وجود دارد. براى هر واژه، معانى مختلفى 
ذكر شده، براى بسيارى از واژه ها، توضيحات مبسوطى وجود دارد و در مواردى هم نقل قول 
و در واقع، شاهد مثال از منابع، همراه با ذكر جلد و صفحة منبع ديده مى شود. واژه نامه، قبًال 
به صورت چاپى و در هفت جلد منتشر شده بود. نگارش پيوسته اين واژه نامه، محتواى عميق تر 

و گسترده ترى دارد و استانداردها و جنبه هاى جديد از حوزة آرشيوى را شامل مى شود. 
ريچارد كاكس، كه از متخصصان حوزة مطالعات آرشيوى و عضو هيئت علمى دانشگاه 
پيتسبورگ است، اين اثر را ويراستارى كرده است. دسترسى به اين واژه نامه از طريق نشانى 

زير  امكان پذير است:
http://www.archivists.org/glossary/index.asp

1. Glossary of Archival and 

Records Terminology

2.  RICHARD PEARCE-

MOSES
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واژه نامۀ اصطالحات مدیریت اطالعات و پیشینه ها

اين واژه نامة، توسط انجمن حرفه اى و غيرانتفاعى بين المللى، آرما1 توليد و ارائه شده است. اين 
مؤسسه، در حوزة مديريت انواع پيشينه هاى چاپى و الكترونيكى نظير مقاالت، اسناد، پيام هاى 
پيام نگار، وب سايت ها، و مانند آن فعاليت مى كند. واژه نامة حاضر،  در دو نسخة چاپى و پى دى اف 
براى فروش و به صورت پيوسته، قابل استفاده است. واژه هاى موجود در اين واژه نامه، حوزه هاى 
مديريت اطالعات، پيشينه ها، آرشيو، و فنـاورى اطالعـات را پوشـش مى دهد. اين واژه نامه دو 
بخش دارد. در بخش اول كه واژه ها را در برمى گيرد، امكان جستجوى الفبايى و عبارتى فراهم 
است. براى هر واژه، توضيح مختصرى ارائه و ارجاعات ضرورى تهيه شده است. واژه هاى 
مرتبط و منبع تعريف واژه، از عناصرى است كه براى هر واژه ذكر شده است. بخش دوم، مربوط 
به سازمان هاست. اين بخش، شامل فهرستى از سازمان هاى حرفه اى و تجارى مربوط به حوزة 
مديريت اطالعات و پيشينه ها همراه با توصيف مختصرى دربارة اين سازمان هاست. نشانى اين 

واژه نامه به شرح زير است: 
http://www.arma.org/standards/glossary/index.cfm

واژه نامۀ آرشیوها و نگهداری پیشینه
اين واژه نامة پيوسته، كه در دانشگاه جان كارتين استراليا ايجاد شده است، اصطالحات مربوط 
به حوزة نگهدارى و مديريت پيشينه ها و نيز آرشيوها را در قالب يك جدول، به صورت 
الفبايى ارائه نموده است. در مقابل هر واژه، تعاريف مختلف آن ذكر شده است. تعاريف 
اصطالحات، براساس منابعى كه نويسنده براى تهية واژه شناسى مديريت پيشينه ها از آن بهره 
برده گزينش و سازگار شده است. هرچند كه اين واژه نامه بسيار ابتدايى است، اما مى توان  1. ARMA

امیررضا  اصنافی
مریم پاکدامن نائینی 
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معانى و مفاهيمى را در آن يافت كه در اغلب متون مورد استناد واقع شده اند، ولى تعريف 
دقيقى از آنها در دست نبوده است. نشانى اين واژه نامه به شرح زير است:

http://john.curtin.edu.au/society/glossary/index.html

واژه نامۀ پیوسته علوم کتابداری و اطالع رسانی (اُدلیس)

هرچند كه اين واژه نامه پيوسته، به صورت چاپى هم در دسترس است و تمركز كار آن 
بيشتر بر حوزة علوم كتابدارى و اطالع رسانى است، اما بسيارى از واژگان مرتبط با حوزة 
مطالعات آرشيوى نيز در آن قابل دسترسى است. اين واژه نامه توسط يوهان ام. ريتز1 تهيه 
شده است. دسترسى به واژگان مورد نظر به صورت جستجوى الفبايى و جستجوى عبارتى 
Joan M. Reitz .1امكان پذير است. براى هر واژه به صورت مفصل توضيحاتى ارائه شده است. كاربران مى توانند 
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درون توضيحات و تعاريف هر واژه، به صورت فرامتن، به واژگان موجود در هر تعريف نيز 
دسترسى داشته باشند. براساس اطالعات موجود در وب سايت اين واژه نامه، اصطالحات از 
حدود 140 هزار منبع استخراج شده اند. دسترسى به اُدليس از طريق نشانى زير امكان پذير 

است:
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx

واژه نامۀ آرشیوی دانشگاه کیس وسرتن

اين واژه نامه، توسط دانشكدة علوم آرشيوى در دانشگاه كيس وسترن آمريكا تهيه شده است. 
اصطالحات موجود در اين واژه نامه، چندان گسترده نيست و به همين دليل، امكان تورق 
يا جستجو در آن فراهم نشده است. كاربران مى توانند با پيگيرى الفبايى واژه ها، به برخى 
اصطالحات مربوط به حوزة آرشيو دسترسى داشته باشند. نشانى اين واژه نامه به شرح زير 

است: 
http://www.case.edu/its/archives/Records/glossary.htm   

واژه نامۀ کانپکس۱
كانپكس، پايگاهى است كه با حوزة آرشيوسازى داده ها، به خصوص آرشيوهاى تجارى مرتبط 
است. در اين پايگاه، واژه نامه، بسيار كوچك و مرتبط با پروژه هاى خاص اين پايگاه است.  1. Conpex

امیررضا  اصنافی
مریم پاکدامن نائینی 
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ترتيب واژگان، الفبايى است و براى هر واژه، در قالب يك يا دو جمله، توضيحاتى ارائه شده 
است. نشانى اين واژه نامه به اين شرح است:

http://www.conpex.com/en/sap-archive-glossary

اصطالحنامۀ آگیفت۱

اين اصطالحنامه، در سه سطح سلسله مراتبى، كاركردهاى تجارى دولت هاى مشترك المنابع 
1. The Australian Governments’

 Interactive Functions Thesaurus 

(AGIFT) 
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تجارى ايالتـى و محلـى را توصيـف مى كند. هدف عمـدة اين اصطالحنامه، توصيف منابع 
تحت وب جهت يارى  رسانى به خدمات دولتى است. اصطالحات براساس كاركرد، حروف 
الفبا، و  جستجوى تمام متن قابل جستجو و بازيابى هستند. در اين اصطالحنامه، براى هر 
واژه، اصطالحنامه، يادداشت هاى دامنه، اصطالحات اعم، اخص، مرتبط، غيرمرجح،و «به 

كار ببريد»را نشان مى دهد. اين اصطالحنامه از طريق نشانى زير قابل دسترس است:
http://www.naa.gov.au/records-management/publications/agi�/index.htm

واژه نامۀ  کانتینوم۱

اين واژه نامه، توسط آرشيو زالندنو تهيه شده است. تنظيم واژگان به صورت الفبايى و دسترسى 
به واژه هاى مورد نظر، با كليك كردن بر روى حروف ميسر است. امكان جستجوى عبارتى در 
اين واژه نامه فراهم نيست. آرشيو و حفاظت از پيشينه ها، حوزة موضوعى اين واژه نامه است. 
پژوهشگران و آرشيويست ها مى توانند از اين واژه نامه بهره گيرند. دسترسى به اين واژه نامه 

از طريق نشانى زير امكان پذير است:
http://archives.govt.nz/advice/continuum-resource-kit/glossary/de�nitions-full-list

واژه نامۀ نگهداری پیشینه ها
اين واژه نامه، را آرشيو ايالتى نيوساوث ولز2  استراليا تهيه كرده است. آنگونه كه در وب سايت 
اين واژه نامه مشخص شده، فهرست جامع و كاملى از اصطالحات حوزة مديريت پيشينه ها 
را شامل نمى شود. واژگان موجود در اين واژه نامه، بر اساس ميزان كاربردشان در آرشيو ايالتى 
نيوساوث ولز انتخاب شده اند. تنظيم واژه نامه به صورت الفبايى است. براى هر واژه، توضيح 

1. Continuum

2. New South Wales 

امیررضا  اصنافی
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همراه شاهد، مثال، و ارجاع به منبع اصلى استخراج واژه را شامل مى شود. اين واژه نامه در 
قالب فايل پى دى اف به صورت رايگان قابل دسترسى و بارگذارى است. نشانى واژه نامة 

نگهدارى پيشينه ها به قرار زير است:

http://www.records.nsw.gov.au/recordkeeping/government-recordkeeping-manu-

al/introduction/glossary-of-recordkeeping-terms

واژه نامۀ نرم افزار ایکا-اتم

اين واژه نامه، به صورت اختصاصى، دربارة نرم افزار ايكا-اتم است كه توسط شوراى جهانى 
آرشيوها يا ايكا، تهيه شده است و به صورت پيوسته، براى همه كاربران اين نرم افزار قابل 
دسترس است. كاربران در اين واژه نامه، كه به صورت الفبايى تنظيم شده و ساختار فرامتنى 

تحلیل واژه نامه ها
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دارد، مى توانند با واژه هايى آشنا شوند كه در حوزة مديريت پيشينه ها در نرم افزار ايكا-  اتم 
برايشان نامفهوم است. در اين واژه نامه، براى هر واژه، افزون بر توضيحات كامل، تصوير 
مربوط به بخشى كه واژه مورد نظر در نرم افزار ايكا-اتم كاربرد دارد، براى درك بهتر كاربر، 

ارائه شده است. واژه نامة نرم افزار ايكا- اتم از طريق نشانى زير قابل دسترس است:
https://www.ica-atom.org/doc/Glossary

نتیجه گیری
به واسطة پويايى نيازهاى مخاطبان و تنوع محمل هاى اطالعاتى، آرشيوها نيز به عنوان مراكز 
نگهدارندة ميراث مكتوب و مضبـوط دانش بشـرى، بايد با اين جريـان پويايـى و نوگرايى 
همراه باشند و با عرضة خدمات كاربرپسند، رضايتمندى مراجعان خاص خود را جلب 
كنند. بهره گيرى از واژه نامه ها و اصطالحنامه هاى پيوسته و تحت وب در حوزة مطالعات 
آرشيوى، امكان شناسايى بهتر منابع مرتبط با نياز پژوهشگران و ذخيره و بازيابى سريع اين 
منابع را فراهم مى سازد. البته واژه نامه هاى  تخصصى حوزة آرشيو مورد استفاده مراجعان مراكز  
آرشيوى نيست و غالباً پژوهشگران حوزة مديريت پيشينه ها و  آرشيوها، استفاده كنندگان اين 
واژه نامه ها هستند.  با رشد و توسعة مطالعـات در  حـوزة آرشيو و نياز به بهـره گيرى از فنون 
جديد در  مديريت پيشينه ها و آرشيوها، الزم است نمايه هاى استاندارد تهيه و گسترش يابد 
و در اين راه، با بهره گيرى از مترادفات صحيح و واژگان مهار شده، روند بازيابى اطالعات 
در آرشيوهاى كشور تسهيل شود. به اين ترتيب، ابهام كمترى وجود خواهد داشت . معانى 
واژه ها به درستى تشريح خواهند شد، و روابط معنايى و مرتبط و سلسله مراتبى مشخص 
مى شود. پيشنهاد مى شود حرفه مندان و متخصصان حوزة آرشيو در داخل كشور با مشاركت 
يكديگر، نسبت به تدوين واژه نامه و اصطالحنامة جامع آرشيوى اقدام نمايند و اين خأل 
علمى را در اين حوزه پر كنند. متخصصان حوزة آرشيو در داخل كشور مى توانند با بررسى 
واژه نامه ها و اصطالحنامه هاى معرفى شده در اين مقاله، عملكرد و كارآيى آنها را مورد ارزيابى 
قرار دهند، مناسب  ترين اين منابع را برگزينند و بر مبناى آن، الگوى بومى شده واژه نامه ها 
و اصطالحنامه هاى آرشيوى به زبان فارسى را تدوين نمايند.  اين واژه نامه يا اصطالحنامه 
آرشيوى به زبان فارسى را مى توان با بهره گيرى از فناورى هاى نوين وبى، به صورت پيوسته 
در اختيار آرشيويست هاى مراكز آرشيوى و پژوهشگران اين حوزه قرار داد تا در توسعة 

فعاليت هاى عملى آرشيوى و نيز انجام پژوهش هاى خود از آن استفاده نمايند. 

امیررضا  اصنافی
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