
هدف: هدف پژوهش حارض، بررسی وضعیت کنرتل مستند مشاهیر 
اسناد آرشیوی و بازنگری شیوه نامۀ  کنرتل مستند اسامی رجال و مشاهیر 

اسناد آرشیو ملی ایران برای امرای کشوری و لشکری در دورۀ  قاجار است.

روش و رویكرد پژوهش: روش مورد استفاده، ترکیبِی)کمی-کیفی( 
دلفی کالسیک تعدیل شده و مطالعات کتابخانه ای بوده و برای گردآوری 

داده ها از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. جامعۀ  پژوهش 

حارض شامل دو گروه است. جامعۀ  نخست، نام های امرای کشوری و 

لشکری است که در کتاب  رشح حال رجال ایران قرن 12و 13 و 14 

هجری، نوشتۀ  مهدی بامداد آمده است. جامعۀ  دوم، آرشیویست هایی 
هستند که با مستندسازی در حوزۀ  آرشیو آشنایی دارند یا دارای حداقل 5 

سال تجربه در این زمینه می باشند.

یافته های پژوهش: در پرسشنامۀ  مرحلۀ  نخست،71 درصد)10 نفر( 
از 14 نفر اعضای پنل، بیشرت از نصف انتخاب هایشان ) میانه( از 60 نام، 

نامی غیراز نام مستند شدۀ  کتابخانه ملی بوده است. همچنین، 20 نام  از 

60 نام پرتکرار )33درصد(  کامالً جدید بوده اند و در 50 درصد)30 سؤال( 

از 60 سؤال نامی غیر از نام مستند شدۀ  کتابخانۀ  ملی انتخاب یا پیشنهاد 

شده است. در پرسشنامۀ  مرحلۀ  دوم، از 62درصد) 15 مقوله(   24 

مقولۀ  به دست آمده از تحلیل پاسخ های ترشیحی اعضای پنل، به دالیل 

و قوانینی غیراز دالیل و قوانین موجود در شیوه نامۀ  مستند اسامی رجال 

و مشاهیر آرشیو ملی ایران در دورۀ  قاجار اشاره کرده اند. در پرسشنامۀ  

مرحلۀ  سوم، 60درصد)17 قانون( از 28 قانون تأیید شده، موارد جدیدی 

بوده اند که توسط اعضای پنل پیشنهاد شده اند.

یافته های پژوهش: با توجه به یافته های به دست آمده و بااستفاده از 
نظرات اعضای پنل دلفی، عنارص موجود در شیوه نامۀ  کنرتل مستند اسامی 

رجال و مشاهیر آرشیو ملی ایران و همچنین عنارصی که باید در شیوه نامۀ  

کنرتل مستند اسامی مشاهیر)امرای لشکری و کشوری( اسناد آرشیو ملی 

ایران در دورۀ  قاجار بیاید، مشخص شد. همچنین، براساس عنارص پیشنهاد 

شده، شیوه نامۀ  کنرتل مستند اسامی مشاهیر)امرای لشکری و کشوری( 

دورۀ  قاجار تدوین گشت. پژوهشگر پیشنهاد می مناید آرشیو ملی ایران 

از طریق گام هایی که ارائه منوده در جهت تدوین و پیرشفت شیوه نامۀ  

مستند اسامی مشاهیر اسناد آرشیو ملی ایران اقدام مناید.

ڪلیدواژه ها 
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فرزانه خانی کچویی1 | سعید رضائی شریف آبادی2 | معصومه کربال آقایی کامران3

1. دانش آموختۀ کارشناسی ارشد علم 

اطالعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا

)نويسندۀمسئول(

farzaneh.khani@gmail.com

2. استاد علم اطالعات و دانش شناسی 

دانشگاه الزهرا

srezaei@alzahra.ac.ir

3. استادیار علم اطالعات و دانش شناسی 

دانشگاه الزهرا

mkamran@alzahra.ac.ir

کنرتل مستند اسامی مشاهیر
) امرای لشکری و کشوری( 

اسناد دورۀ  قاجار موجود در آرشیو ملی ایران

مقدمه 
در حوزة زبان شناسی و کتابداری و آرشیو، نام افراد همیشه دارای حساسیت و اهمیت بوده 
است. در حوزة زبان شناسی، مباحث زیادی حول و حوش انواع نام و قواعد آن آمده است. در 
حوزة کتابداری، برای حفظ یکدستی نام پدیدآورندگان به تنظیم قواعد کنترل مستند و ایجاد 
فایل های مستند روی آورده اند و در آنها برای ضبط اعالم) نام ها(، براساس  دورة تاریخی شان 
روش ها و قوانینی را در نظر گرفته اند. حوزة آرشیو نیز با دنبال کردن مسیر کتابداری، سعی بر 

بهینه کردن قوانین مستندسازی برای نام های موجود در اسناد کرده است. 
در اسناد، اسامی به شکل های گوناگون ظاهر می شوند. برای آشنایی با این اشکال و 
ارائة ارجاعات برای تسهیل ذخیره و بازیابی اسناد الزم است که  اسامی مرّجح یا مشهور در 
مجموعه ای به نام مستند مشاهیر)اسامی( گردآوری شود. در مستندسازی اسامی، نام اشهر 
شخص به همراه ارجاعات الزم آن، براساس قواعدی از پیش تعیین شده نمایه می شود تا 
یکدستی نام مستند حفظ گردد. این امر را مستندسازی و کنترل اسامی می گویند)حاتمی، 

.)1384
اسامی ایرانی به سه دوره تعلق دارند:

1.پیش از اسالم یا سنت پیش از اسالم، 
2.عصر اسالمی تا آغاز قرن 14 هجری شمسی، و

3.از 1304ش./ 1344ق. به بعد )هدایت و دیگران،1382(.



140
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ 94

اسامی دورة قاجار مربوط به دورة دوم هستند و از قواعد آن پیروی می کند. وضعیت 
کنترل مستند اسامی مشاهیر اسناد ایران در دورة قاجار، دغدغه ای است که پژوهشگر را 

عالقه مند به تحقیق در این حوزه نموده است.
 ضبط اعالم مربوط به دورة قاجار، مشکالت و شرایط خاصی دارد؛ چراکه هر فرد در 
هر دوره از زندگی خود به نامی خوانده می شده است و در اسناد یک فرد با نام های متفاوتی 

ظاهر شده است)کرمانی، 1351(.
در حال حاضر، قواعدی برای کنترل مستند مشاهیر در مقدمة کتاب فهرست مستند 
اسامی مشاهیر و همچنین شیوه نامة مستند اسامی رجال و مشاهیر آرشیو ملی ایران آورده شده 
است. به نظر می رسد که این قواعد برای کنترل مستند اسامی مشاهیر این دورة تاریخی کافی 
نیست؛ چراکه براساس مشاهدات پژوهشگر به نظر می رسد که شیوه نامة مذکور مشکالتی را 
در ذخیره و بازیابی مانند ریزش اطالعات و بازیابی نتایج ناقص به وجود می آورد. به عالوه، 
این قواعد توسط آرشیو ملی ایران تدوین شده است، اما در سایر مؤسسه های آرشیوی کشور 
اجرا نمی شود که خود مانعی برای  تبادل و انتقال اطالعات و یکدستی نام های مستند شده در 
تمامی مؤسسه های آرشیوی کشور است. چنین به نظر می رسد که قواعد کنترل مستند اسامی 
مشاهیر در دوران قاجار، که بیشترین منابع آنها »اسامی« موجود در اسناد آرشیو ملی ایران 

است، نیاز به اصالح و بازنگری دارد. 

روش پژوهش
هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت و اصالح و بازنگری شیوه نامة مستند اسامی رجال و 
مشاهیر اسناد آرشیو ملی ایران براساس نظرات صاحب نظران حوزة مستندسازی آرشیو است. 
این مهم، از طریق شناسایی عناصر کنترل مستند اسامی مشاهیر اسناد، شناسایی عناصر کنترل 
مستند اسامی مشاهیر اسناد آرشیو ملی ایران در دورة قاجار، و مشخص نمودن مداخل)اسامی 
مستند( و ارجاعات) اسامی پذیرفته نشده(، و قوانین کنترل مستند)جدید( برای شیوه نامة 
پیشنهادی کنترل مستند اسامی مشاهیر اسناد آرشیو ملی ایران در دورة قاجار، براساس منابع 
و نظرات اعضای پنل محقق شد. درواقع، هدف)فایده( کلی این پژوهش ارائة پیشنهادهایی 
برای اصالح و بازنگری کنترل مستند اسامی مشاهیر)امرای لشکری و کشوری( اسناد آرشیو 

ملی ایران در دورة قاجار است.
در این پژوهش، با درنظر گرفتن اهداف، از روش پژوهش ترکیبِی)کمی-کیفی( دلفی 
کالسیک تعدیل شده )احمدی، 1388( و مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است. به منظور 
گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه )شفاهی و مکتوب( و پرسشنامه استفاده شد. جامعة پژوهش 

فرزانه خانی کچویی 
سعید رضائی شریف آبادی 
معصومه کربال آقایی کامران 
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حاضر شامل دو گروه است. جامعة نخست، نام های امرای کشوری و لشکری است که در 
بامداد آمده است.  کتاب  شرح حال رجال ایران قرن 12و 13 و 14 هجری، نوشتة مهدی 
جامعة دوم، آرشیویست هایی هستند که با مستندسازی در حوزة آرشیو آشنایی دارند و دارای 
حداقل 5 سال تجربة کاری در این زمینه می باشند. نمونة خوشه ای  تصادفی گرفته شده از 
جامعة نخست به 60 نام منتج شد و در جامعة دوم نمونه گیری صورت نگرفت. پرسش های 

اساسی پژوهش حاضر عبارت اند از:
1. کنترل مستند مشاهیر)امرای لشکری و کشوری( اسناد معاونت اسناد ملی سازمان 

اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسالمی ایران در دورة قاجار شامل چه عناصری است؟
2. شیوه نامة کنترل مستند مشاهیر در حوزة آرشیو باید دارای چه عناصری باشد؟

و پرسش های فرعی پژوهش حاضر عبارت اند از:
1. آیا شکلهای مرّجح جدیدی برای اسامی اسناد آرشیو ملی ایران پیشنهاد می شود؟ 

2. آیا شکل های غیرمرّجح جدیدی برای اسامی اسناد آرشیو ملی ایران پیشنهاد می شود؟
3. آیا قوانین جدیدی برای کنترل مستند اسامی مشاهیر)امرای لشکری و کشوری( اسناد 

آرشیو ملی ایران در دورة قاجار پیشنهاد می شود؟

پیشینۀ  پژوهش
شیخ الحکمایی)1380(، در مقاله ای باعنوان »کاتبان و قاضیان اسناد بقعةشیخ صفی الدین 
اردبیلی) اسناد قرن 6 تا 10 هجری( )پیشنهادهای برای فهرست نویسی و مستندسازی 
اسامی(« عالوه بر ارائة فهرستی از این نام ها، روشی را برای فهرست برداری از نام های این 
دوره پیشنهاد می کند. اساس این روش، ارجاع های مکرر به تمام نسبت ها و مشخصه های 
موجود در یک نام چون نسبت جغرافیایی، خاندانی، شغلی، اعتقادی، لقب، تخلص، و 

مانند آن است. 
در بررسی پیشینه های مرتبط خارجی پیشینه ای مرتبط با کنترل مستند اسامی مشاهیر 
فارسی یا ایرانی در دورة قاجار یا سایر دوره های تاریخی مشاهده نگردید. اما پیشینه های 

زیادی در حوزة کنترل مستند مشاهیر در حوزة آرشیو یافت شد.
با ورود مبحث کنترل مستند مشاهیر در حوزة آرشیو، این مبحث در دو مرحله به 
پیش رفت. در مرحلة نخست، تفاوت های کنترل مستند در آرشیو و کتابخانه بیان شد؛ 
مانند مقالة مکــدونالد)1985(، باعنوان »داده های دایره المعــارف ها و کنتــرل مستنـد و 
فهرست های برخط: چشم اندازی نوین«؛ ایوانز)1986(، با عنوان »یک جایگزین برای مفهوم 
گروه اسناد«؛بیرمن)1989(، باعنوان »شرایط و جنبه های کنترل مستند«؛ همایش مؤسسة 

کنترل مستند اسامی مشاهیر
) امرای لشکری و کشوری(

 اسناد دورۀ  قاجار ...
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اسمیتسونیان)1988( باعنوان »آرشیو و کنترل مستند«؛ و مقالة درایدن)2008(، باعنوان»از 
کنترل مستند تا کنترل متن« که در آن  کنترل متن نامی برای کنترل مستندات در آرشیو است. 
در مرحلة دوم، موج جدیدی از تحقیقات به شرح پروژه های کنترل مستند و استانداردهای 
مرتبط با آن پرداختند؛ مانند مقالة بیرمن)1989(، باعنوان »کنترل آرشیوی و نسخ خطی با 
موجودیت های کتابشناختی:  چالش ها و فرصت ها« که به شرح مزایای استفاده از استاندارد 

ِ ی ام سی1  در حوزة کنترل مستند آرشیوها می پردازد. مارک ا
  بوردان)2004(، در مقاله ای باعنوان »مدل سازی داده های مستند برای کتابخانه ها، 
آرشیوها، موزه ها: پروژه ای در حال انجام در آفنور 2«، به فرانار3  - یک گروه کاری در ایفال 

که  پروژه ای به نام آفنور را اجرا می کند- پرداخته است.
و  پدیدآورندگان)ایجادکنندگان(  مستند  باعنوان»کنترل  مقاله ای  در  ویتالی)2004(،   
ویرایش دوم ایسار4 و استاندارد بین المللی اسناد مستند آرشیوی برای تنالگان ها، افراد و 

خاندان ها« به توصیف تغییرات  ایجاد شده در ویرایش دوم ایسار می پردازد.
باعنوان »مرز متن آرشیوی چیست؟ پروژة SIASFI و   ویتالی)2006(، در مقاله ای 
راهنمای برخط« به آرشیوهای ایالت فلورانس ایتالیا« به راهنمایی برخط و ارائة مدل در این 

حوزه، براساس استانداردهای ایسار و ایساد می پردازد. 
باعنوان »مرز متن آرشیوی چیست؟ پروژة SIASFI و   ویتالی)2006(، در مقاله ای 
راهنمایی برخط به آرشیوهای ایالت فلورانس ایتالیا« به شرح ویژگی های راهنمای برخط 
آرشیو وزارت امور خارجة فلورانس و تطبیق آن با مدلی که خود در مقالة »مرز متن آرشیو 

چیست؟ پروژه SIASFI ... « بیان کرده؛ پرداخته است. 
پتی )2008(، در مقاله ای باعنوان »پروژة محتوای آرشیوی و شبکه های اجتماعی5: 
کنترل مستند آرشیوی« به شرح پروژة تحقیقاتی اسنک می پردازد که هدف آن سنجیدن 
امکان استخراج نام های افراد و تنالگان ها و خاندان ها و سایر اطالعات تاریخی مرتبط -که 
در توصیفات آرشیوی یافت می شوند- و قرار دادن آنها در مجموعه ای منسجم  و قابل 

جست وجو با ویژگی های خاص بود.
 همچنین، ویتالی و ساوجا )2008(، در مقاله ای باعنوان »کنترل مستند برای پدیدآورندگان 
در ایتالیا: نظریه و عمل« به ارتباط بین استاندارد ایسار و کنترل مستند آرشیوی و طبیعت 

پدیدآورندگان آرشیوی پرداخته اند.
 بیلینتون )2008(، در مقاله ای باعنوان »نقش رکوردهای مستند آرشیوی در کاوشیارهای6  
سیستم آرشیوهای اُنتاریو«  تجربیات و چالش های آرشیوهای اُنتاریو برای سازگار کردن 

سیستم سری های استرالیایی را بیان می کند. 

1.  AMC MARK

2. AFNOR

3.  FRANAR

4. International authority record 

for corporate bodies، persons and 

families)ISAAR _cpf(

5. SNAC

6. Archival Finding Aid
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از منشأ در توصیف آرشیوی:  » قدرت مهار  باعنوان  مقاله ای  کانینگهام)2008(، در 
چشم اندازی استرالیایی از توسعة ایسار«  به شرح تجربیات آرشیو ملی استرالیا از اجرای 

استاندارد ایسار و پیش بینی آینده در این حوزه می پردازد. 
رید و سیمونز)2008(، در مقاله ای باعنوان »کنترل مستند در آرشیوهای ملی و ادارة 

اسناد« به معرفی و بیان کارکرد و ویژگی ها و وظایف پروژة نارا می پردازند.
 رنکین، نرو، و راجرز )2008(، در مقاله ای با عنوان» به سوی کنترل مستند نام در منطقة 
انگلیسی زبان کارائیب« به شرح پروژه نف1 و چالش های مرتبط با آن و پیش بینی آیندة این 

پروژه می پردازند. 
فن)2008(، در مقاله ای با عنوان »پاکسازی کنترل مستند با استفاده از ویرایش مارک و 
اِلتیآی« تجربیات کتابداران کتابخانة فناوری ویرجینیا در فرآیند پاکسازی کنترل مستند قبل از 

بارگذاری داده های کتابشناختی بر روی فهرست سازمان می پردازد. 
کیفیت  به  آرشیوی«  کاوشیارهای  »بازنگری  عنوان  با  مقاله ای  در  کاکس)2008(، 
کاوشیارهای آرشیوی و اینکه چگونه در طی زمان آزمون خود را پس خواهد داد، بر اساس 

نظرات آرشیویست ها و کاربران و کارمندان مؤسسه های آرشیوی می پردازد. 
سالو)2009(، درمقاله ای باعنوان »کنترل مستند نام ها در مخازن سازمانی« به نقش کنترل 

مستند در ابهام زدایی نا م ها در نرم افزارهای آرشیوی می پردازد.
بیرل، دانسیر، و منزیس)2010(، در مقاله ای باعنوان »نقطة مهم: نسخه برداری و داده های 
علمی: بررسی مخزن مشترک و فهرست برخط اُسیریس2 و اجرای نسخه برداری و کنترل 
مستند در اپک ها و سیستم های مخزن مشترک« به بیان روش شناسی و یافته های حاصل از 

اجرای پروژه اُسیریس می پردازند.
 امانوئل)2011(، در مقاله ای باعنوان »مشتی از عنوان ها: کنترل مستند نام برای فیلم های 
ضبط شده ویدئویی« دیدگاه کتابداران فهرستنویس ویدئوها در کتابخانه های مختلف را دربارة 

کنترل مستند این محصوالت آرشیوی پرسیده است.

یافته های پژوهش
الف.پاسخ به پرسش های اساسی پژوهش

در پاسخ به پرسش اساسی اول پژوهش مبنی بر اینکه »کنترل مستند اسامی مشاهیر اسناد 
معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسالمی ایران در دورة قاجار 
شامل چه عناصری است؟« میتوان گفت به طورکلی شیوه نامة کنترل مستند اسامی مشاهیر 
اسناد آرشیو ملی ایران دارای  یک عنصر اساسی میباشد  که همان قواعد کنترل مستند اسامی 

1.  National authority files

2. OCIRIS

کنترل مستند اسامی مشاهیر
) امرای لشکری و کشوری(

 اسناد دورۀ  قاجار ...
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مشاهیر است  که توسط شورای عالی سیاست گذاری تدوین شده است. شیوه نامة مستند 
اسامی رجال و مشاهیر اسناد آرشیو ملی ایران، براساس قواعدی کلی شکل مستند اسامی 
را که شکل مرجح)پذیرفته شده= مدخل( ارائه داده  و ارجاعات را که همان شکل های 

غیرمرجح )پذیرفته نشده( یعنی »اسامی«  مشخص می کند.
در پاسخ به پرسش اساسی دوم پژوهش مبنی بر اینکه »شیوه نامة کنترل مستند مشاهیر 
مطالعات  براساس  که  گفت  باشد؟« می توان  عناصری  دارای چه  باید  آرشیو  در حوزة 
کتابخانه ای و روند پژوهش و یافته های پژوهشگر در حین پژوهش، برای کنترل مستند اسامی 
مشاهیر)امرای لشکری و کشوری( اسناد آرشیو ملی ایران در دورة قاجار سه عنصر اساسی 

زیر پیشنهاد می گردد:
1.قواعد کنترل مستند اسامی مشاهیر اسناد آرشیو ملی ایران)منظور همان اسناد دولتی 
و دیوانی است( برای امرای کشوری و لشکری با تعریف عملیاتی پژوهش حاضر در دورة 
قاجار توسط شورای سیاستگذاری)همان اعضای پنل که شامل صاحبنظران حوزة آرشیو 
با حداقل 5 سال سابقة کار و تجربه در حوزة مورد پژوهش هستند(  و براساس روند 
دلفی تدوین شده اند. نحوة ایجاد قوانین نیز براساس روند دلفی است؛ یعنی مرحلة نخست، 
محدودسازی موضوع مورد پژوهش و به دست آوردن شکل های مستند اسامی نمونه در 
رده های مختلف و برداشت قوانین از آنها؛ مرحلة دوم، علت یابی و گسترش و محدودسازی 
قواعد کنترل مستند؛ و مرحلة سوم، تأیید قوانین به دست آمده در دو مرحلة قبل توسط اعضای 
پنل. برای تدقیق بیشتر می توان از یادداشت های دامنه بهره برد که بیان جزئی قواعد در مدخل 

مستندسازی است.
مدخل، یا همان شکل مستند اسامی مشاهیر، که درواقع نتایج اجرای مرحلة نخست 
دلفی هستند و سایر اسامی مستندی که براساس قوانین تأیید شده توسط اعضای پنل شکل 

می گیرد.
ارجاعات، یا همان اسامی،که در شکل مرحلة نخست دلفی رأی نیاورده اند و مواردی 
طبق قوانین تأیید شده ایجاد شده اند. ارجاعات معموالً به دو شکل ارجاع های »نگاه کنید« و 

»نیز نگاه کنید« به کار برده می شوند.

ب.پاسخ به پرسش های فرعی پژوهش
به منظور پاسخ به پرسش فرعی اول پژوهش مبنی بر اینکه »آیا شکل های مرجح جدیدی 
برای نام های اسناد آرشیو ملی ایران پیشنهاد می شود؟« پژوهشگر، پرسشنامة مرحلة نخست 
را با نمونه ای 60 اسمی تهیه و در اختیار پاسخگویان گذاشت. نتیجة آن دریافت 60 نام 

فرزانه خانی کچویی 
سعید رضائی شریف آبادی 
معصومه کربال آقایی کامران 
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مستند بود که بیشترین بسامد انتخاب را داشتند و درواقع، پربسامدترین )پرتکرارترین( نام 
در هر پرسش بوده اند. از میان این 60 اسم، 20 مورد، نام هایی است که غیر از نام مستند 
شدة کتابخانة ملی است. بنابراین، پاسخ به پرسش مذکور، مثبت است. شکل های این نام ها 

در جدول1 آورده شده است.

نام مستند به دست آمده جدیدسؤالردیف

حشمت السلطنه،بدیع امللك16

نارصامللك،ابوالقاسم28

شجاع لشکر خلخالی، رضا311

شجاع السلطنه، حسنعلی میرزا471

نظام السلطنه،رضاقلی512

نیرامللک هدایت622

معیراملاملک، دوستعلی خان732

سپهساالری،حسین بن نبی خان842

سپهساالر اعظم تنکابنی، محمدولی952

طباطبائی، سید ضیاءالدین0182

ضیاءالسلطان، محمد تقی1192

محتشم امللک، صادق 2163

مستشارالدوله،صادق ؛ صادق،صادق3193

قائم مقام نوری، صادق4104

مشیرالدوله، میرزامحسن خان5114

نظام امللک نوری، کاظم6124

نایب السلطنه، کامران میرزا7134

عضدامللک قزوینی، سید محمد حسین و عضدامللک، سید محمد حسین بن فضل الله8165

منصورالسلطنه عرب، امیر9195

سپهساالر، وجیه الله  میرزا0206

کنترل مستند اسامی مشاهیر
) امرای لشکری و کشوری(

 اسناد دورۀ  قاجار ...

فهرست اسامی مستند به دست آمده جدید

) اسامی مستند پیشنهادی(

جدول  1
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پاسخ به پرسش فرعی دوم
در پاسخ به پرسش دوم پژوهش مبنی بر اینکه »آیا شکل های غیرمرّجح جدیدی برای 
نام های اسناد آرشیو ملی ایران پیشنهاد می شود؟« نیز از مجموع پاسخ های به دست آمده 
از پرسشنامة نخست به دست می آید. درواقع، تمامی نام هایی که در پرسش های آنها اسم 
مستند شدة کتابخانة ملی بیشترین تعداد انتخاب را نداشته است؛ نام هایی هستند که می توان 

به عنوان شکل های غیرمرّجح هر نام در ذیل نام مستند به عنوان ارجاع آورده شوند.

پاسخ به پرسش سوم
به منظور دستیابی به پاسخ پرسش سوم مبنی بر اینکه »آیا قوانین جدیدی برای کنترل مستند 
اسامی مشاهیر نام های اسناد آرشیو ملی ایران پیشنهاد می شود؟ « پژوهشگر از روی فهرست 
اسامی پربسامد به دست آماده در مرحلة نخست دلفی، که غیر از نام مستند شده کتابخانة 
ملی بوده اند، یعنی از روی 30 پرسشی که سایر گزینه ها و پیشنهادهای صاحب نظران 
بیشترین انتخاب را داشتند، قوانینی را برداشت نمود که پس از اجرای مرحلة دوم به منظور 
علت یابی و امکان تصحیح و بازخورد در مرحلة سوم به نظرسنجی اعضای پنل گذاشته 
شد و از 34 قانون پیشنهادی 28 مورد تأیید شد. از بین این 28 قانون پیشنهادی، 17 مورد 
جدید بودند و در شیوه نامة مستند اسامی رجال و مشاهیر اسناد ویرایش دوم )1387(-که 
در جلسه های کارشناسی 11/11 و 11/15 و 11/18 و 1392/12/5 در آرشیو ملی به تأیید 
اکثریت اعضا رسیده و نسبت به شیوه نامة منتشر شدة بدون تأیید در جلسه های کارشناسی  
در سال 1387 تغییراتی داشته است - وجود نداشته اند یا به صورت های کلی تر و بدون 
جزئیات مطرح شده  یا اینکه به کل رد شده اند. بنابراین، پاسخ به پرسش سوم پژوهش 

مثبت است. 17 قانون پیشنهادی جدید به شرح جدول 2 می باشند.

منت قانون پیشنهادیردیف

1

پیروی از قانون اسم اشهر برای افرادی که بیشرتین دورۀ  زمانی زندگی کاری خود را در دورۀ  قاجار و پیش از 1304ش. 

گذارانده اند و پس از دریافت نام خانوادگی عمالً مقامی دولتی با مناصب باال را نداشته اند، در نام مستند اسامی اسناد 

دورۀ  قاجار و تا قبل از 1304ش..

الزامی بودن آوردن نام پدر درصورتی که لقب در یک خانواده ارثی بوده باشد.2

3
آوردن مکان جغرافیای )محل تولد و کار( در موارد کمبود اطالعات و اشرتاک لقب در شکل نام مستند اسامی اسناد 

دورۀ  قاجار و تا قبل از 1304ش.

فرزانه خانی کچویی 
سعید رضائی شریف آبادی 
معصومه کربال آقایی کامران 

فهرست قوانین پیشنهادی 

جدید مورد تأیید اعضای پنل

جدول  2
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آوردن بیشرتین اطالعات برای افرادی با القاب پرتکرار در نام مستند اسامی اسناد دورۀ  قاجار و تا قبل از 1304ش.4

5
اولویت داشنت لقبی که بیشرتین دورۀ  زمانی را دارد، برای قرار گرفنت در نام مستند اسامی اسناد دورۀ  قاجار و تا 

قبل از 1304ش.

6
آوردن لقبی که بیشرتین اهمیت را داشته است، درصورتی که لقبی با بیشرتین دورۀ  زمانی وجود نداشت یا بین دوره های 

زمانی القاب تفاوت چندانی وجود نداشت برای نام مستند اسامی اسناد دورۀ  قاجار و تا قبل از 1304ش.

7
آوردن القاب حکومتی افراد و نه القابی که در اشخاص به یکدیگر داده اند مانند »ابوقداره« در نام مستند اسامی اسناد 

دورۀ  قاجار و تا قبل از 1304ش.

8
آوردن لقب »خان« برای اسامی افرادی که  جزء خوانین قاجاری به حساب می آمدند در نام مستند اسامی اسناد دورۀ  

قاجار و تا قبل از 1304ش.

9
آوردن لقب »میرزا«  برای کلیۀ  شاهزادگان در نام مستند و ارجاعات برای نام مستند اسامی اسناد دورۀ  قاجار و تا 

قبل از 1304ش.

آوردن شغل فرد به عنوان متامیزکنندۀ  نام فرد در نام مستند و ارجاعات اسامی اسناد دورۀ  قاجار و تا قبل از 1304ش.10

11
آوردن شغل برای افرادی که در دورۀ  اول وارد مجلس شورا و براساس شغل نامگذاری شدند، مانند امین الرضب یا 

معین التجار بوشهری در نام مستند اسامی اسناد دورۀ  قاجار و تا قبل از 1304ش.

12
آوردن شغل برای افرادی که شاه شغل وی را به عنوان لقب به وی اعطا کرده است، مانند عکاسباشی یا مرتجم الدوله یا 

طبیب یا ملک االطباء در شکل نام مستند و ارجاعات اسامی اسناد دورۀ  قاجار و تا قبل از 1304ش.

13
آوردن شغل، درصورتیکه شغل لقب شده است، مانند »پیشخدمت خاصه« برای نام مستند اسامی اسناد دورۀ  قاجار 

و تا قبل از 1304ش.

14
آوردن قوم فرد، در صورت کمبود اطالعات و اشرتاک لقب برای نام مستند اسامی اسناد دورۀ  قاجار و تا قبل از 

1304ش.

15
آوردن نام به هامن صورتی که در منابع تاریخی و اسناد آمده و اشهر است،حتی درصورتی که با قوانین مستندسازی 

مطابقت نداشته باشد، برای نام مستند اسامی اسناد دورۀ  قاجار و تا قبل از 1304ش.

رجوع به اسناد، به عنوان منبع انتخاب اسم اشهر.16

17
آوردن اصالحات و قوانین به دست آمده در این تحقیق و تحقیق های مشابه در شیوه نامۀ  مستند مشاهیر دورۀ  قاجار 

و مجموعه قوانین کنرتل مستند اسامی مشاهیر تدوین آرشیو ملی ایران.

منت قانون پیشنهادیردیف

کنترل مستند اسامی مشاهیر
) امرای لشکری و کشوری(

 اسناد دورۀ  قاجار ...

فهرست قوانین پیشنهادی 

جدید مورد تأیید اعضای پنل

ادامۀ جدول 2
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نتیجه گیری و پیشنهاد
پژوهشگر از پژوهش حاضر چنین نتیجه گرفت که صاحب نظران حوزة مستندسازی آرشیو، 
خواهان اصالح و دقت و بازنگری در شیوه نامة مستند اسامی رجال و مشاهیر آرشیو ملی 

ایران هستند و اولویت بندی های جدیدی را در قواعد شیوه نامة مذکور در نظر دارند. 
پژوهش حاضر نمایان ساخت که درحال حاضر، آرشیویستهای ایرانی به شکل های 
گوناگونی اسامی رجال دورة قاجار را مستند می سازند. همچنین، در این پژوهش، روش 
به دست آوردن یک شیوه نامة مستند اسامی اسناد به دست آمد. پیشنهاد می شود درصورت 
تمایل، سازمان آرشیو ملی ایران با همکاری آرشیویست های صاحب نظر این سازمان و 
آرشیویست های صاحب نظر سایر مؤسسه های آرشیوی در سراسر کشور، براساس عناصر و 
روش به دست آمده برای کنترل مستند اسامی در پژوهش حاضر اقدام به تدوین شیوه نامة 
کنترل مستند اسامی نماید و در حین اجرایی نمودن این پیشنهاد، به یافته های پژوهش حاضر 

توجه  فرمایند.
همچنین، پژوهشگر براساس مطالعات کتابخانهای و مشاهدات خود پیشنهاد می کند تا 
در صورت تمایل، سازمان آرشیو ملی ایران اقدام به ایجاد پایگاه اطالعاتی تحت وب برای 

کنترل مستند اسامی مشاهیر اسناد نماید و برای ایجاد آن از روند زیر بهره جوید:
1. انجام مطالعات کتابخانه ای پیرامون تجربیات سایر کشورها در زمینة تدوین شیوه نامة 
کنترل مستند اسامی مشاهیر و پایگاه های اطالعاتی و استانداردهای مرتبط و پروژه های 

اجرایی و قوانین کدگذاری و نرم افزارهای آرشیوی؛
2. انتشار و توزیع مقاله ای با روش بررسی مقایسه ای بین انواع استانداردهای موجود 
و قوانین کنترل مستند اسامی مشاهیر و بیان معایب و مزایا به منظور آگاهی بخشی نمایندگان 

سازمان های آرشیوی و به روزسازی علم آنها؛
3.  تدوین شیوه نامة کنترل مستند اسامی مشاهیر برای تمامی رده ها و تمامی دوره های 
تاریخی با شرکت نمایندگان تمامی سازمان ها و مؤسسه های آرشیوی کشور و با روش دلفی 
به صورت 4 مرحله ای: پخش پرسشنامة نخست به منظور به دست آوردن اسامی و برداشت 
قوانین کنترل مستند از انتخاب ها، مصاحبة حضوری یا اجرای یک طوفان فکری در هر 
مؤسسة آرشیوی به صورت مجزا و جمع بندی نهایی آن توسط یک گروه یا نفر کارشناس 
به منظور علت یابی و دریافت بازخورد و گسترش قوانین کنترل مستند اسامی مشاهیر برداشت 
شده، پخش نظرسنجی قوانین به دست آمده به منظور تأیید یا رد آنها، و پخش پرسشنامه ای 

به منظور تعیین اولویت ها بین قوانین تأیید شده؛
4. تنظیم قواعـد تأیید شده براساس ایسـار و قـراردادن آن در کدگذاری های آرشیوی 
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ای اِی دی یا   ای اِی سی به انتخاب و تأیید نمایندگان کلیة سازمان ها و مؤسسه های آرشیوی؛ و
5. روزآمدسازی بانک مستندات مشاهیر اسناد کلیة سازمان ها و مؤسسه های آرشیوی 
از  بهره گیری  با  کارآمد  آرشیوی  نرم افزار  در  جدید  کدگذاری های  و  قوانین  براساس 

پژوهش های مرتبط با نرم افزارهای آرشیوی مانند اصنافی )1389(.
6. تهیة پایگاه اطالعاتی مستند مشاهیر اسناد چندزبانه با قابلیت جست وجو در بانک های 

اختصاصی مؤسسه های آرشیوی گوناگون در سراسر کشور. 
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