
سرآغاز

آرشيو ملى ايران

عين السلطنه در روزنامة خاطرات خود (ج سوم، ص 1987) نوشته است: «بعضى لغات جديد [را] - كه حاال خيلى مذاكره مى شود و 
مصطلح شده - الزم است بنويسم: مشروطه، مستبده، آزادى، برادرى، برابرى، مساوات، جلسه، جانًا ماًال، با تمام قوا، قوۀ مجريه، قوۀ 

مقننه، اخطار، توضيح، وجدان، انجمن، مليت، قوميت، مجاهد، فدائى، مجلس، علنى، سّرى، كميسيون، كابينه، آرشيو، [و] پارتى.»
اين يادداشت را، عين السلطنه در نخستين سال هاى پس از پيروزى انقالب مشروطه نوشته است. پاره اى از اين لغات در پيش از 
مشروطه، و خيلى هم پيش از آن، در زبان فارسى وجود داشته و به كار مى رفته مانند برادرى و برابرى، ولى در دورۀ مشروطه معناى 
تازه اى يافت كه بيش تر سياسى بود. پاره اى نيز تركيبات تازه بود مانند زنده باد و پَست باد (همان مرده باد امروزى) و پاره اى از 
اين لغات - كه از زبان هاى اروپائى وارد زبان فارسى شده بود - جديد بود كه از آن ميان است: كميسيون، كابينه، پارتى (به معناى 

خوب) و آرشيو.
اين، قديم ترين سند و مدركى است كه به ورود و اشاعة واژۀ آرشيو در زبان فارسى اشاره دارد. اگر پيش از اين زمان اين واژه 
در نوشته اى به كار رفته، احتماًال شرح سفر و ديدار از يكى از شهرهاى اروپائى بوده است، نه كاربرد اين واژه در ميان مردم و اهل 
قلم. مثًال فريدون آدميت، در اميركبير و ايران (ص 166) نوشته است: در شهر نوچركسك، «آرشيو، دفترخانة» حكومت است كه 

«مخزن مكاتبات دولتيه است و همة فرامين سالطين سلف» را در آن جا نگاهدارى مى كنند.
اين جمالت، برگرفته از سفرنامة ميرزا تقى خان [اميركبير بعدى] است كه همراه خسرو ميرزا به روسيه سفر كرده بود. اين 

سفرنامه، تقرير ميرزا تقى خان و تحرير ميرزا مصطفى افشار است.
اكنون بيش از يكصد سال از ورود واژۀ آرشيو به زبان فارسى مى گذرد و كاربرد گسترده و وسيعى يافته است، بخصوص يكى 
از معادل هاى فارسى آن كه «بايگانى» باشد. مى دانيم كه آرشيو، در واژه نامه هاى زبان هاى غربى در چندين معنا به كار رفته است: 
يك معناى آن، بايگانى است و معناى ديگر، مراكزى است كه به كار گردآورى و سازماندهى اسناد و مدارک نوشتارى يا ديدارى 
- شنيدارى مشغول اند. در اين مراكز براساس قواعد و ضوابطى، مواد و منابع گردآورى شده را سازماندهى مى كنند، در حفظ و 
نگهدارى آن ها مى كوشند و به اهل تحقيق و پژوهش و افراد و مؤسسات نيازمند بهره گيرى از اين منابع (صد البته با رعايت اصول 

و ضوابطى)، خدماتى ارائه مى دهند. آرشيوى كه چنين وظايفى در سطح ملى عهده دار باشد، «آرشيو ملى» آن ملت و كشور است.
وقتى در فرهنگستان اول واژۀ آرشيو به عنوان واژه اى بيگانه مطرح شد، با در نظر گرفتن نخستين و گسترده ترين معناى آن 
- چون هنوز آرشيو به معناى دومش يعنى مراكزى كه منابع نوشتارى و ديدارى - شنيدارى را گردآورى و سازماندهى مى كنند، 
مطرح نبود - «بايگانى» را براى آرشيو، و «بايگان» را براى آرشيويست پيشنهاد و تصويب كردند و از آن جا كه آرشيوهاى ديگر در 

ايران ايجاد نشده بود، مشكلى هم پيش نيامد.
سال ها و دهه ها گذشت. در اواخر دهة 1330، فرخ غفارى «آرشيو ملى فيلم» را در وزارت فرهنگ و هنر آن زمان تأسيس كرد 
كه وظيفة گردآورى نسخه اى از فيلم هاى سينماى ايران و آثار برجستة سينماى جهان را برعهده داشت و آن را «فيلمخانة ملى 
ايران» نامگذارى كرد و نه «بايگانى ملى فيلم ايران»! در دهة 1340، سازمان راديو و تلويزيون ملى ايران تأسيس شد و تشكيالت 



راديو و تلويزيون بخش خصوصى آن زمان، در سازمان جديد راديو و تلويزيون ملى ايران ادغام شد و از آن ميان مجموعه هاى آثار 
و منابع ديدارى – شنيداريشان كه خيلى سريع گسترش پيدا كرد و همة آن ها نام آرشيو را بر پيشانى خود داشتند، از جمله آرشيو 
فيلم، ويديو، صفحة نوار، عكس و اساليد، خبر، لباس، وسايل صحنه و دكور و...، اما هيچكس حتا فكر هم نكرد كه اين واحدها را 

مى توان «بايگانى» نام گذاشت.
در آخرين سال دهة 1340، سازمان اسناد كشور تأسيس شد كه آرشيو ملى مكتوب و نوشتارى ايران بود و اتفاقًا سرچشمة 
منابع و اسنادش هم بايگانى هاى سازمان ها و مؤسسات دولتى بود؛ ولى باز هم اساسنامه و شرح وظايف و اهدافش، نشان مى داد 
كه «بايگانى» نيست و بيش تر «آرشيو» است. مؤسسان، با زيركى نام «سازمان اسناد ملى» را براى آن برگزيدند تا در چنبرۀ نام 

«بايگانى» گرفتار نشوند.
در سال 1387، در كارگروه واژه گزينى كتابدارى در فرهنگستان زبان و ادب فارسى، قرار شد تا براى واژگان بيگانة آرشيو و 
آرشيودارى، معادل هاى فارسى ساخته شود (اعضاى كارگروه، عبارت بودند از پورى سلطانى، دكتر بنى اقبال، دكتر نرگس نشاط، 
دكتر عباس حرى، و نوراهللا مرادى). كارگروه واژه گزينى كتابدارى، با مراجعه به متون غربى و انطباق تعاريف «آرشيو» در زبان هاى 
غربى با فعاليت هائى كه مى كند، و آنچه آرشيوها در ايران انجام مى دهند، واژۀ مصوب فرهنگستان اول يعنى «بايگانى» را مناسب 

براى ديگر انواع آرشيوها ندانست و واژۀ «آرشيو» را - كه در همة زبان هاى دنيا متداول شده است - پذيرفت.
اعضاى كارگروه، بر اين باور بودند كه وظايف و عملكرد آرشيوهاى نوشتارى با وظايف و عملكرد بايگانى تفاوت هاى اساسى 
دارد، از جمله آ ن كه بايگانى، عهده دار گردآورى و سازماندهى اسناد و مدارک جارى مؤسسة دولتى يا غيردولتى است، در حالى كه 
آرشيو، با اسناد و مداركى سروكار دارد كه عمر جارى و ادارى آن ها به سر آمده و در حكم اسناد و مدارک تاريخى قرار گرفته اند و 

بيش تر در فرايند پژوهش و تحقيق به كار گرفته مى شوند.
عالوه بر اين، سازماندهى اوراق پرونده در بايگانى، با سازماندهى اوراق پروندۀ اسناد در آرشيو متفاوت است. كاربران بايگانى و 
آرشيو نيز با هم يكسان نيستند. انواع ديگر آرشيوها از جمله آرشيوهاى ديدارى و شنيدارى، راديو و تلويزيونى، نقشه هاى مهندسى 

و امثال آن ها نيز، هيچ وجه مشتركى با «بايگانى» ندارند.
باألخره پس از بحث و استدالل زياد، در ديماه 1387 شوراى عالى فرهنگستان زبان و ادب فارسى، پذيرفت كه عالوه بر واژۀ 
«بايگانى»، واژۀ «آرشيو» نيز براى واژۀ غربى Archive به كار گرفته شود. ممكن است خرده گرفته شود كه واژۀ «آرشيو»، 
واژه اى بيگانه است و بهتر است از واژه اى فارسى براى اين منظور استفاده مى شد. اين ايراد وارد نيست؛ زيرا واژۀ «آرشيو» در زبان 
فارسى از سال ها پيش متداول شده و دست كم براى اهل فن و حرفه، واژه اى غريبه به شمار نمى آيد؛ پس مى توان آن را به كار 
گرفت. كما اين كه حتا تلويزيون ايران نيز گاهى در آن تصاويرى كه نشان مى دهد، واژۀ «آرشيو» را مى نويسد تا نشان دهد كه 
تصاوير قديمى است و از «آرشيو» امانت گرفته شده اند، و همچنين اسامى آرشيو فيلم، آرشيو ويديو، آرشيو اسناد و آرشيو لباس را 

به كار مى برد.
اكنون زمان آن فرارسيده كه با در نظر گرفتن وظايف و رسالت «سازمان سابق اسناد ملى»، نام آن به «آرشيو ملى ايران» تغيير 
داده شود. وظايف اصلى «آرشيو ملى» - آن گونه كه در قانون تأسيس سازمان اسناد ملى، مصوب 1349 آمده - به اين شرح است: 
«به منظور جمع آورى و حفظ اسناد ملى ايران در سازمان واحد و فراهم آوردن شرايط و امكانات مناسب براى دسترسى عموم به 
اين اسناد و همچنين صرفه جوئى در هزينه هاى ادارى و استخدامى، از طريق تمركز پرونده هاى راكد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى 
و وابسته به دولت و امحاى اوراق زائد، سازمانى به نام سازمان اسناد ملى ايران، وابسته به سازمان امور ادارى و استخدامى كشور، 
تأسيس مى گردد»، اين وظايف هيچگونه ربطى به وظايف «بايگانى» ندارد، بلكه از نظر گردآورى و سازماندهى منابع و هم از نظر 

سازمانى و ساختمان، به «آرشيو» نزديك است.

نوراهللا مرادى*

* مشاور رئيس سازمان اسناد و كتابخانة ملى جمهورى اسالمى ايران.




