
سرآغاز

ضرورت تدوين شيوه  نامة ارجاع دهي به اسناد

اطالع رساني اسنادی در ايران، پديده ای نوين است. تازگي اين پديده، روش ها و رويكردهای متفاوتي را موجب شده است. 
گوناگوني اسناد موجود در كشور نيز، مزيد بر علت شده، تنوع رويكردهای اطالع رساني را پيچيده تر و چندگانه  تر ساخته است. 
تسهيل اين پيچيدگي، نيازمند همگرائي و يكسان سازی در شيوه های گردآوری، فرايندهای آرشيوی و سرانجام، ساماندهي 

اسناد است كه به علت تعدد مراكز آرشيوی، و بخشي نگری حاكم بر آن ها، اين وحدت رويه حاصل نشده است.
دست يافتن به همگرائي و هماهنگي پيشگفته، جز از راه يگانگي مراكز آرشيوی تحت يك عنوان - آرشيو ملي ايران 

- بهره برداری از اطالعات موجود و ذخيره و حاكم سازی يك نوع نظام بازيابي دربارۀ آن ها، ميسر نيست.
نظام بازيابي سند در معاونت اسناد سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران و مراكز آن در استان ها، براساس جای نماست. 
در اسناد نخست وزيری اين معاونت، نظام بازيابي براساس شمارۀ تنظيم و شمارۀ پاكت است كه شمارۀ تنظيم، موضوع كلي 
اسناد مي باشد. نظام بازيابي اسناد مجلس شورای اسالمي، برپاية دوره های مجلس، و مركز اسناد انقالب اسالمي، براساس 
شمارۀ بازيابي است. نظام بازيابي سند در ادارۀ اسناد آستان قدس رضوی، برپاية شمارۀ اموال قرار دارد كه عددی چهار يا 
پنج رقمي است. نظام بازيابي در ادارۀ اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه، بر مبنای سال، شمارۀ كارتن و شمارۀ 
پرونده استوار است، و نظام بازيابي سند در مركز اسناد رياست جمهوری، براساس منبع سند (نخست وزيری يا وزارت دربار) 

و شمارۀ بازيابي است و شمارۀ بازيابي - كه عددی چهار رقمي است - بسته به نوع منبع سند، متفاوت است.
مسافرت،  فراوان  مشكالت  سوای  آرشيوی،  گوناگون  پايگاه های  اين  از  بهره گيری  در  تاريخ  پژوهشگر  سردرگمي 
پايگاه ها  اين  اسناد  به  بخواهد  كه  مي شود  بيش تر  هنگامي   - نيست  مقال  اين  موضوع  كه   - و...  اداری  ديوانساالری 
ارجاع  دهد. با سرک كشيدن به كتاب ها و مقاالت تاريخي - كه از اسناد استفاده كرده اند - اين آشفتگي بخوبي به چشم 

مي خورد.
پژوهشگران تاريخ در ارجاع برون متني به اسناد، باز مشكل كم تری دارند. چرا كه مي توانند در انتهای مقاله يا كتاب 
خود، ذيل پي نوشت، مشخصات پايگاه و شمارۀ بازيابي، شمارۀ اموال، شمارۀ كارتن و... را، بسته به نوع پايگاه، بياورند. 
اما اگر مقالة محقق، مقاله ای علمي - پژوهشي يا علمي - ترويجي باشد، با توجه به توصية دانشگاه ها در كاربرد شيوۀ 
بازيابي،  شماره های  و  پايگاه ها  نام  تكرار  زيرا  مي شود.  مشكل دوچندان   ،(A.P.A) امريكا  روانشناسي  انجمن  ارجاع دهي 
اموال، كارتن، دوره و...، فضای زيادی از مقاله و گاهي تا يك سطر را مي گيرد كه زيبندۀ چنين نوشتاری نيست و در متن، 



سكته ايجاد مي كند. غير از آن، الگوئي در شيوۀ A.P.A برای ارجاع دهي به اسناد وجود ندارد.
از اين رو، شايسته است سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران - كه آرشيو ملي را نيز در دل خود دارد - به عنوان متولي 
اسناد در كشور، به تدوين شيوه  نامة ارجاع دهي به سند مبادرت نمايد تا معيار كار پژوهشگران تاريخ قرار گيرد. فصلنامة 
گنجينة اسناد برای شروع كار، عنوان مراكز آرشيوی كشور را، به منظور ارجاع دهي درون متني و برون متني، به شرح زير 

سرواژه سازی كرده است:
1. ساكما [sākmā]: سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران؛

2. مارجا [mārjā]: مركز اسناد رياست جمهوری اسالمي ايران؛
3. ِكمام [kemām]: كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسالمي؛

4. َمراسان [marāsān]: مركز اسناد انقالب اسالمي؛
5. استادوخ [estādukh]: ادارۀ اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه؛

6. ُمتما [motmā]: مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران؛
7. ساكماق [sākmāq]: سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی.

جا دارد در ادامة اين كار، پژوهشكدۀ اسناد سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران نيز، با فراخوان كارشناسان مراكز 
آرشيوی، شيوه  نامة معيارمند ارجاع به اسناد را تدوين نمايد. مراكز آرشيوی هم، چنانچه دربارۀ سرواژۀ  مركز خود، نقد يا 

پيشنهادی دارند، فصلنامة گنجينة اسناد، از اين نظرات استقبال خواهد كرد.

سيد محمود سادات*
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