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چكيده
در طول تاريخ تمدن بشرى، كتابخانه ها، آرشيوها و موزه ها، همواره نهادهائى بوده اند كه دسترسى 
به اطالعات را تسهيل كرده و موجب ترويج و پيشرفت علمى - فرهنگى جوامع شده اند. رشد 
و توسعة فناورى هاى اطالعات و ارتباطات، امكانات بى سابقه اى براى نهادهاى ميراث فرهنگى 
فراهم كرده و نيز، تقاضاهاى تازه اى را جهت دسترس پذير ساختن مجموعه هايشان در سطح 
از  استفاده  افزايش  دليل  به  همچنين،  است.  شده  باعث  سازمانى  مرزهاى  از  خارج  و  وسيع 
فناورى هاى اطالعات و ارتباطات، شكاف بين اين سه نهاد فرهنگى كاهش يافته است. از اين 
رو، همگرائى ميان آن ها بيش تر شده است؛ تا جائى كه برخى از كشورها، نهادهائى جهت ادارۀ 
مشترک كتابخانه ها، آرشيوها و موزه ها ايجاد كرده اند. در اين مقاله، موضوع همگرائى ميان 
كتابخانه ها، آرشيوها و موزه ها، در نتيجة گسترش فناورى هاى اطالعاتى، مورد بحث و بررسى 

قرار گرفته است.

كليد واژه ها:
كتابخانه ها/ آرشيوها/ موزه ها/ همگرائى/ فناورى اطالعات

***

تأثير فناوری های نوين بر همگرائي ميان
نهادهای ميراث فرهنگي 

(كتابخانه ها، آرشيوها و موزه ها)
حسين پاشائي زاد* 

* عضو هيئت علمى دانشگاه پيام نور و دانشجوى دكتراى كتابدارى و اطالع رسانى دانشگاه تهران.
Pashaeizad@gamil.com
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تاريخ پذيرش: 1388/12/15
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مقدمه
كتابخانه ها، آرشيوها و موزه ها، از قديمى ترين سازمان هاى 
قبل  سال  هزار  چند  از  بشرى،  جامعة  مى باشند.  دانش 
و  حفاظت  سازماندهى،  گردآورى،  براى  را  نهادها  اين 
نگهدارى و  نيز فراهم كردن دسترسى به اشياى حامل 
نقش  امروزه،  است.  كرده  حفظ  را  آن ها  و  ايجاد  دانش، 
كتابخانه به صورت درخور توجهى از محل ارائة خدمات 
زندگى  براى  محلى  فرهنگ،  محل  به  مطالعه  ترويج  و 
كرده  تغيير  بيان،  آزادى  براى  محلى  و  جامعه پذيرى  و 
است. نقش آرشيوها نيز، به طور چشمگيرى تغيير كرده 
است؛ به طورى كه اگر آن ها در گذشته تأكيد بيش ترى 
بر حفاظت مواد داشتند و مشتريانشان صرفًا پژوهشگران 
دسترسى  امكانات  كردن  فراهم  هدفشان  امروزه  بودند، 

آزاد به منابع براى عموم مردم است.
ارتباطات،  و  اطالعات  فناورى هاى  توسعة  و  رشد 
فرهنگى  ميراث  نهادهاى  براى  بى سابقه اى  امكانات 
فراهم كرده و نيز، تقاضاهاى جديدى جهت دسترس پذير 
ساختن مجموعه هايشان در سطح وسيع و خارج از مرزهاى 

سازمانى، موجب شده است.
در اين مقاله، ابتدا به خاستگاه و نيز تاريخ تحوالت سه 
نهاد حافظ ميراث فرهنگى يعنى آرشيو، كتابخانه و موزه، 
نموده  ارائه  كدام  هر  از  تعاريفى  آن گاه  پرداخت.  خواهيم 
و در نهايت، همگرائى آن ها را در نتيجة ظهور و توسعة 
فناورى هاى نوين اطالعاتى و ارتباطى، بويژه اينترنت و 

وب، بيان خواهيم كرد.
فلسفة  و  خدمات  فعاليت ها،  گذشته  دهة  چندين  در 
عمدتًا  فرهنگى،  ميراث  حافظ  و  يادمانى  مؤسسات 
قرار  ارتباطات  و  اطالعات  فناورى هاى  رشد  تحت تأثير 
گرفته است. فناورى هاى نوين، امكانات پيش بينى نشده 
و تصورناپذيرى براى مؤسسات و نهادهاى ذيربط فراهم 
جهت  تقاضاهائى  گسترده تر  طور  به  وهمچنين  آورده 
دسترس پذير ساختن مجموعه هايشان به خارج از مرزهاى 

سازمانى مطرح كرده است.
كه  ندارند  توجه  نكته  اين  به  كاربران  ديگر  امروزه، 

آرشيو،  در  مثال  (براى  كجا  در  نيازشان  مورد  اطالعات 
كتابخانه، موزه يا در وبگاه) قرار دارد و از نظر فيزيكى در 
چه نوع و قالبى (مقاله، كتاب، عكس، موزيك، نقشه، شىء 
و غيره) موجود است. در واقع آنچه براى آنان اهميت دارد، 
اين است كه منابعى كه آن ها به دنبالش هستند، به خوبى 
گردآورى و سازماندهى شده و بسهولت در دسترس باشد.

اگر اين موضوع را بپذيريم كه آرشيوها، كتابخانه ها و 
موزه ها، اسناد و مدارک را گردآورى مي كنند و دسترس پذير 
مى سازند و در محيط رقمي (ديجيتال)، مدارک «اشيائى 
گويا» هستند و فرق بين متن، تصوير و شىء ساخته شده 
از بين رفته است، مى توان ادعا كرد كه مرزهاى بين موزه، 
نهادها  اين  و  است  شده  برداشته  نيز  آرشيو  و  كتابخانه 
(آنالين)  برخط  صورت  به  مجموعه شان  ارائة  طريق  از 
در حال تبديل شدن به  يك «شبكة يكپارچه» هستند. 

(Faletar, 2005)

خاستگاه كتابخانه ها، آرشيوها و موزه ها
آرشيوها  كتابخانه ها،  خاستگاه  و  ريشه  بشرى،  تمدن  در 
و موزه ها، با ظهور كتابت و نگارش، رشد تجارت، ايجاد 
قوانين، پيدايش و رشد و تكوين بحث هاى علمى، پيوندى 
ناگسستنى دارد. اسناد اولية به دست آمده از سپردنگاه هاى 
الواح گلى در خاور نزديك، اين فرض را پيش مى كشد كه 
عملى،  اهداف  با  اسناد  و  مدارک  گذشته،  دوره هاى  در 
توليد، گردآورى و ذخيره مى شدند. پيشينه هاى به دست 
آمده از آرشيوهاى باستانى، عمومًا شامل قوانين مربوط به 
اراضى، گواهى معامالت، پيشينه هاى مالى و حسابدارى، 
و نيز اسنادى است كه نشانگر تأييد مالكيت و نظارت بر 

دارائى و افراد مى باشند.
مانده  جا  به  مكتوب  اسناد  دربارۀ  اخير  پژوهش های 
نگهدارى  آن ها  از  كه  مؤسساتى  نيز  و  باستان  دوران  از 
مى كردند، نشان مى دهد كه الواح سنگى - كه قوانين و 
مقررات بر روى آن ها نوشته شده بودند - در اماكن عمومى 
برای آگاهي شهروندان از حقوق و مسئوليت هايشان قرار 

(Hedstorm, 2004) .داده مى شدند
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آرشيو  و  موزه  كتابخانه،  بين  فرق  گذشته،  دوران  در 
چندان روشن و مشخص نبوده است. كتابخانه هاى اولية 
مشهور در تاريخ، در واقع نوعى آرشيو شمرده مى شدند. 
آنچه امروزه اغلب تحت عنوان «كتابخانه هاى معابد» يا 
اصل  در  مى شود،  ياد  آن ها  از  قصرها»  «كتابخانه هاى 
ميخى)  خط  با  گلى  الواح  (معموًال  متون  از  مجموعه اى 
ستدهاى  و  داد  يا  معابد  رسمى  فعاليت هاى  كه  بودند 
دولتى را مستند و مكتوب مى ساختند. بعدها مجموعه اى 
از انواع ديگر متون را، «موزه» يعنى براى موزها يا خدايان 
هنرها، ناميدند و آن ها را در ساختمانى قرار دادند كه براى 

خدايان اختصاص يافته بود.
از  يكى  كه  اسكندريه -  بزرگ  كتابخانة  نمونه،  براى 
معروف ترين كتابخانه هاى روزگاران باستان شناخته مى شود 
- در واقع نوعى موزه هم شمرده مى شد. تا سده هاى اخير 
يعنى زمانى كه تكامل صنعت چاپ موجب رشد فزاينده اى 
در متون قابل دسترس گرديد، عمًال تفاوت چندانى ميان 
كتابخانه، آرشيو و موزه وجود نداشت و عمدۀ تفاوت ميان 
آن ها، در نوع مجموعه هائى بود كه در اين نهادهاى ميراثيان 

(Martin, 2003) .فرهنگى نگهدارى مى شد
همان گونه كه هدستروم و كينگ خاطرنشان كرده اند، 
دربارۀ داليلى كه جوامع باستان به گردآورى مجموعه هاى 
آن ها  براى  معبدهائى  و  مى پرداختند  مصنوعات  و  اسناد 
كنيم.  مطرح  فرض هائى  مى توانيم  تنها  ما  مى كردند،  بنا 
اغلب پژوهشگران، در اين باره اتفاق نظر دارند كه هدف 
از ايجاد كتابخانه ها و آرشيوهاى دوران باستان، گردآورى 
مدارک در يك محل مشخص و به صورت متمركز بوده 
از  بتوانند  مردم  عموم  موارد،  برخى  در  و  صاحبانشان  تا 
دربارۀ  و  نمايند  تحليل  را  آن ها  كنند،  بهره برداری  آن ها 
بسنجند.  همديگر  با  را  متن  چندين  خاص،  موضوعي 

(Martin, 2003)

اهميت كتابخانه ها، آرشيوها و موزه ها در تمدن 
بشرى

مهمى  نهادهاى  هميشه  موزه ها،  و  كتابخانه ها  آرشيوها، 

بوده اند كه دسترسى به انواع اطالعات را تسهيل نموده اند 
زده اند.  دامن  را  جامعه  آموزشى  و  فرهنگى  پيشرفت  و 
دموكراتيك  جامعة  هر  براى  زمان،  طول  در  همچنين 
نهادهائى بوده اند كه درهايشان به روى همة شهروندان 
جهان پيشرفته، فارغ از سن، جنس، نژاد، زمينة اقتصادى، 
مذهبى و سياسى، باز بوده است. بعالوه، با ظهور جامعة 
اطالعاتى جهانى و اقتصاد اطالعاتى، اين نهادها به عنوان 
جامعة  در  اساسى  كاالى  كه   - اطالعات  سپردنگاه هاى 
پيدا  فوق العاده اى  اهميت   - مى شود  محسوب  امروزى 
كرده اند و به عنوان مقياس و معيار رشد و توسعة جامعه و 

كشور شناخته مى شوند.
و  ارزش  نيز،  تصميم گيرندگان  و  جهانى  سياست 
اهميت ميراث فرهنگى و نهادهائى را كه از آن ها مواظبت 
چارچوب  يك  كه  طورى  به  نموده اند؛  درک  مى كنند، 
براى  حرفه اى  رهنمودهاى  رشد  با  همراه  معين،  قانونى 
از  كارآمد  و  مؤثر  بهره بردارى  و  موفقيت آميز  نگهدارى 

آن ها ايجاد شده است.
كه  شده  اند  يادآور  را  نكته  اين  بسيارى،  نويسندگان 
كتابخانه ها، آرشيوها و موزه ها، از زمان هاى باستان و از 
دوران ارسطو تا زمان فرانسيس بيكن و دكارت و تا زمان 
حال، نقش مهمى در تكامل انديشة بشرى ايفا كرده اند. 
مى شده اند  محسوب  مهمى  آموزشى  سازوكارهاى  آن ها، 
در  را  دانش  مبادلة  و  اشتراک گذارى  به  و  توليد  امر  كه 
ميان دانشمندان تسهيل كرده اند. همچنين، امكان طرح 
از  آن ها  به  پاسخگوئى  امكان  نيز  و  اساسى  پرسش هاى 

طريق اين نهادها، امكان پذير مى شده است.
سنت هاى  تكامل  در  موزه ها،  و  آرشيوها  كتابخانه ها، 
مربوط به روش هاى نظام مند علمى، داراى نقش حياتى 
و  نشانه ها  عنوان  به  آرشيوها،  و  كتابخانه ها  بوده اند. 
ايجاد  از  هدف  مى شده اند.  محسوب  نيز  اقتدار  نهادهاى 
بيش  اسكندريه،  افسانه اى  كتابخانة  مثل  كتابخانه هائى 
با  زمان  آن  شدۀ  شناخته  متون  تمام  صرف  گردآورى  از 
كاتبان  بود.  آرشيوى  و  يادمانى  ساختار  و  سازمان  يك 
سپس  و  باستان  متون  گردآورى  با  يونانى،  كتابداران  و 
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و  سلطه  در  زيادى  سهم  يونانى،  زبان  به  آن ها  ترجمة 
در  روميان  دستاوردهاى  داشتند.  يونانى  فرهنگ  چيرگى 
اين زمينه، با گسترش فرهنگ و قوانين رومى بر قلمرو 
وسيع تر و تأثيرات پايدارتر و ماندگارتر بر زبان و ساخت 

اجتماعى بزرگ تر بود.
در ادامة مقاله، به ارائة برخى تعاريف و ذكر تاريخچه اى 

از اين سه نهاد ميراث فرهنگى مى پردازيم.

آرشيوها
آركى  يونانى  كلمه  ريشة  از   ،[Archive] آرشيو  واژۀ 
[ἀρχή/arkhē] به معنـاى حكـومت يا نظـم، گرفتـه 
يونانى واژۀ  از  ابتـدا  در  كـه   - واژه  ايـن  است.  شـده 
«ρχεῖον/arkheion» به وجود آمد - به خانه يا محل 
مهم ترين  آن جا  در  كه  داشت  اشاره  آركون  سكونت 
آركون  نظارت  تحت  و  نگهدارى  دولتى  رسمى  مدارک 

مى شد. تفسير 
كلمة آرشيو را، مى توان براى هر مجموعه و پيشينة 
رسانه  يك  قالب  در  كه  برد  كار  به  شده اى  سازماندهى 
ارائه شده باشد. آرشيوها را، چينى ها، يونانيان، روميان و 
اقوام ديگر باستانى، ايجاد كردند و گسترش دادند. با اين 
دارد؛  ريشه  فرانسه  انقالب  در  آرشيو  جديد  انديشة  حال، 
به طورى كه آرشيو ملى فرانسه، در دهة 1790 در طول 
انقالب آن كشور، از درهمكرد آرشيوهاى مختلف دولتى، 
مذهبى و شخصى پديد آمد كه به تصرف انقالبيون درآمده 

(Encarta, 2009) .بود
اسنادی  و  نوشته ها  مجموعة  به  اصطالح  در  آرشيو، 
و  روزمره  فعاليت های  حاصل  خود،  كه  مي شود  گفته 
مستمر ديوان های سابق و ادارات كنوني است و معموًال 
دستورها،  وظايف،  شرح  نظير  اسنادی  و  نوشته ها  شامل 
خط مشي ها، تشكيالت، فعاليت های اجرائي، و نيز مسائل 
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اوراق  نوع  هر  و  نظامي،  اجتماعي،  فرهنگي،  حقوقي، 
پيش نويس  و  رقبات،  فروش،  قباله های  نظير  ديگر  مهم 
مكاتبات است كه به سبب ارزش دائمي خود، در محلي به 

همين نام نگهداری مي شوند. (قائم مقامي، 1350)
ارزشمند  پيشينه هاى  از  است  مجموعه اى  آرشيو، 
تاريخى، از كاغذها گرفته تا اسناد و مدارک و از فايل هاى 
و  ويديوئى  نوارهاى  فيلم ها،  عكس ها،  تا  الكترونيكى 

(Encarta, 2009) .نوارهاى صوتى
آرشيو، محلى است كه «مجموعه اى از اسناد و منابع، 
بر اثر فعاليت سازمان، واحد ادارى، شركت، مؤسسه يا حتا 
آينده،  مراجعات  و  استفاده  براى  و  ايجاد  فرد  يا  خانواده 

حفظ و نگهدارى مى شود». (مزيناني، 1376)
آرشيو، از پيشينه هائى تشكيل شده كه در طول دورۀ 
نمونه،  براى  باشند.  شده  گردآورى  سازمان  يا  فرد  حيات 
مقاالت،  نامه ها،  شامل  است  ممكن  فردی،  آرشيوهاى 
(بريده ها)،  مرقعات  رايانه اى،  فايل هاى  عكس ها، 
مواد  نوع  هر  يا  روزانه  يادداشت هاى  مالى،  پيشينه هاى 
فرد،  كه  آن  قالب  يا  رسانه  نوع  از  فارغ  باشد،  مستندى 

آن ها را توليد يا گردآورى كرده باشد.
شركتى  آرشيو  (مثل  سازمانى  آرشيو  ديگر،  طرف  از 
يا دولتى)، ممكن است شامل انواع مختلفى از پيشينه ها 
يادداشت ها،  تجارى،  پيشينه هاى  ادارى،  فايل هاى  مثل 
آن  نظاير  و  جلسات  پيش نويس هاى  رسمى،  نامه هاى 

باشد.
شامل  سازماني،  يا  فردی  آرشيو  كلى،  طور  به 
پيشينه هائى است كه به خاطر ارزش پژوهشى ديرپايشان، 
انتخاب  درازمدت،  و  دائمى  نگهدارى  براى  مخصوصًا 
منتشر  را  آرشيوی  پيشينه هاى  طبيعى  طور  به  شده اند. 
كه   - مجالت  يا  كتاب ها  برخالف  اغلب  و  نمى كنند 
دارای چندين نسخة مشابه مي باشند – بى نظير و بى همتا 
به  باتوجه  آرشيوها  كه  است  آن  معناى  به  اين،  هستند. 
وظايف و ساختارشان، كامًال متمايز از كتابخانه مي باشند، 
هرچند كه مجموعه هاى آرشيوى را اغلب در كتابخانه ها 

نيز مي توان يافت.

كتابخانه ها
و  كتاب ها،  منابع،  اطالعات،  از  مجموعه اى  كتابخانه، 
خدمات و نيز، ساختارى است كه آن مواد را در خود جاى 
داده است. اين مواد را براى استفاده، سازماندهى مي كنند 
و ممكن است سازماني عمومى يا مؤسسه و يا فرد، آن ها 
سنتى تر،  جنبة  از  نمايد.  نگهدارى  خصوصى  طور  به  را 
كتابخانه مجموعه اى از كتاب هاست. با اين حال، امروزه 
كتاب ها،  از  مجموعه اى  بر  عالوه  كتابخانه ها  از  بسيارى 
به عنوان سپردنگاه ها و نقاط دسترسى به ساير رسانه ها 
و مواد اطالعاتى مثل نقشه ها، چاپ ها، آثار و رسانه هاى 
متعدد ذخيره سازى اطالعات مانند ريزبرگه (ميكروفرم)ها، 
ويديوئى،  نوارهاى  فشرده،  ديسك هاى  صوتى،  نوارهاى 

دى وى دى و غيره، عمل مى كنند.
همچنين، كتابخانه ها ممكن است تسهيالت دسترسى 
شده،  مشترک  پايگاه هاى  رام ها،  دى  سى  به  را  عمومى 
كتابخانه ها  اخير،  سال هاى  در  نمايند.  فراهم  اينترنت  و 
دسترس پذير  با  كه  مى شوند  شناخته  نهادهائى  عنوان  به 
كردن مواد از طريق وسايل الكترونيكى،  خدمات خود را 

به فراسوى ديوارهاى ساختمان گسترش داده اند.

موزه ها
ريشة  از  موزه،  معني  به   «Museum» انگليسى  كلمة 
يونانى  كلمة  از  واژه،  اصل  است.  شده  اخذ  التين 
محلى  كه  شده  گرفته   «Μουσείον/Mouseion»
هنرها  حامى  خدايان  يعني   [Muses] موزها  براى  بود 
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در اسطوره شناسى يونان؛ و از اين رو، ساختمانى جداگانه 
و  فلسفه  براى  مؤسسه اى  بويژه  هنرها،  و  مطالعه  براى 
بطلميوس  را  آن  كه  بود  اسكندريه  كتابخانة  در  پژوهش 
ميالد  از  قبل   280 سال  در   [Ptolemy I Soter] اول 
ايجاد كرد. گفتني است كه اولين موزه/كتابخانه را، از آِن 

افالطون در آتن دانسته اند.
طبق تعريف شوراى بين المللى موزه ها،  موزه، «مؤسسه 
يا نهادى دائمى در خدمت جامعه و توسعة آن است كه 
به روى عموم باز است و ميراث محسوس و نامحسوس 
و  تفريح  مطالعه، و  آموزش،  را جهت  او  محيط  و  بشرى 
لذت گردآورى نموده، نگهدارى كرده، درباره شان پژوهش 

و اطالع رسانى نموده، و آن ها را به نمايش مى گذارد.»
تعريف  اين گونه  را  موزه  بريتانيا،  موزه هاى  انجمن 
مردم،  تا  مى كند  فراهم  را  امكان  اين  «موزه،  مى كند: 
مجموعه ها را براى گرفتن الهام، يادگيرى و لذت جستجو 
نمايند. آن ها مؤسساتى هستند كه مصنوعات و نمونه ها را 
به صورت امانى براى جامعه  گردآورى، نگهدارى و قابل 

دسترس مى سازند.»
در دايرۀالمعارف برخط (آنالين) انكارتا، موزه، نهادى 
تعريف شده است كه براى كمك به افراد جهت شناخت 
و درک جهان طبيعى، تاريخ تمدن، و پيشينة هنر بشرى، 
علم، و پيشرفت هاى فناورى، اختصاص يافته است. موزه ها 
را  تاريخى  اهميت  داراى  و  زيبائى شناسى  علمى،  اشيای 
گردآورى نموده و از آن ها مراقبت و نگهدارى مى كنند. 
همچنين، دربارۀ آن ها مطالعه كرده، آن ها را تفسير نموده 
به  دانش،  پيشبرد  و  عمومى  آموزش  اهداف  براى  نيز  و 

(Magara, 2006) .نمايش مى گذارند
اهميت  داراى  يا  مصنوعات  علمى،  اشيای  موزه ها 
از  را  آن ها  و  مى كنند  نگهدارى  و  گردآورى  را،  تاريخى 
موقتى  يا  دائمى  است  ممكن  كه  نمايشگاه هائى  طريق 
مى سازند.  دسترسى  قابل  عموم  تماشاى  براى  باشند، 
هرچند كه اغلب موزه ها اجازۀ تماس فيزيكى با مصنوعات 
تعاملى  كه  دارد  وجود  موزه هائى  ولى  نمى دهند،  را  خود 
هستند. گرايش هاى نوين در موزه شناسى، نمايشگاه هاى 

تعاملى زيادى را مرسوم كرده اند كه به عموم مردم امكان 
انتخاب و درگير شدن در فعاليت هائى را مى دهد كه ممكن 

است از فردى به فرد ديگر، تجربة متفاوتى باشد.
به  بسيارى  مجازى  نمايشگاه هاى  اينترنت،  ظهور  با 
وجود آمد كه از آن ميان است نسخه هاى وبى نمايشگاه ها 
را  شده  ضبط  صداهاى  و  مى دهند  نشان  را  تصاوير  كه 
پخش مى كنند. در دنيا انواع مختلفى از موزه وجود دارد 
مثل موزه هاى هنرى، موزه هاى دريائى، موزه هاى سيار، 
موزه هاى تاريخ طبيعى، موزه هاى هوائى، موزه هاى علوم، 
موزه هاى تخصصى، موزه هاى مجازى، و موزه هاى حيات 

وحش و جانورشناسى.

و  كتابخانه ها  بين  تفاوت  و  اشتراک  وجوه 
آرشيوها و موزه ها

اثر  در  شده  توليد  اطالعات  عنوان  به  گاهى  آرشيوها، 
فعاليت هاى طبيعى بشرى توصيف مى شوند؛ در حالى كه 
را  شده  نوشته  اطالعاتى  محصوالت  بيش تر  كتابخانه ها 
حالت  از  منابع  و  اسناد  كه  هنگامى  مى كنند.  نگهدارى 
جارى بودن براى سازمانى كه آن ها را ايجاد كرده، خارج 
اداره  مستقل  جائي  در  آرشيوی  صورت  به  مى شوند، 

مى شوند.
با  مشتركى  وجوه  كالن  سطح  در  آرشيوها،  مديريت 
كتابخانه ها دارد. بدين معنا كه در اين نهادها نيز فرايندهاى 
انجام  اطالعات  اشاعة  و  نگهدارى  و  حفظ  فراهم آورى، 
مى شود. ولى با وجود وجوه مشترک كلى، به دليل ماهيت 
و منشأ منابع و اسناد آرشيوها، ماهيت عملكرد اين نهاد 
با كتابخانه ها متفاوت است. منابع كتابخانه، عمدتًا حاصل 
و  فرهنگى  اهداف  خدمت  در  و  فكرى اند  فعاليت هاى 
و  گردآورى  براى  كه  بدين معنا  دارند.  قرار  آموزشى 
مجموعه سازى كتابخانه ها، از خط مشى مدونى كه عمدتًا 

انعطاف پذيرند، استفاده مى شود. (مزيناني، 1376)
روش  از  معموًال  كتابخانه،  منابع  سازماندهى  براى 
فهرست نويسى و رده بندى موضوعى استفاده مى شود. اما 
منابع آرشيوها، از طريق فعاليت هاى سازمان يا نهاد و در 
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منابع،  نوع  اين  مى گيرد.  شكل  تاريخى  و  طبيعى  مسير 
به طور عمده داراى ارزش كاركردى هستند و به همين 
دليل، بيش تر ارزش قانونى و رسمى دارند. در حالى كه 
كتابخانه ها عمدتًا نهادهائى جمع آورى كننده اند، آرشيوها 

نهادهائى «دريافت كننده» محسوب مى شوند.
در آرشيوها فرايندهاى ارزشيابى و برآورد مصداق دارد؛ 
ماندن  باقى  سبب  سند،  بودن  ارزش  با  كه  معنا  اين  به 
كاركردهاى  و  ماهيت  دليل  به  مى شود.  مجموعه  در  آن 
و  فهرست نويسى  معمول  روش هاى  از  آرشيوى  منابع 
در  نمى شود.  استفاده  آن ها  سازماندهى  براى  رده بندى 
آرشيوها معموًال «قاعدۀ اصيل بودن سند يا منبع» غالب 
و حاكم است. اين اصل، مبناى رهيافت هاى سازماندهى 
و مرتب كردن آرشيوهاست. در اين زمينه انواع راهنماها، 
چكيده ها،  نمايه ها،  توصيفى،  فهرست هاى  فهرست ها، 
فهرست هاى تاريخى و تقويتى، مكان نماها، و رف برگه ها 

تهيه مى شود.
جدا از تفاوت كاركردهاى آرشيوها و كتابخانه، منابع 
آرشيوى، ارزش و كاربردهاى بيش ترى دارند. زيرا مى توان 
با استناد به آن ها، واقعيت گذشته و حال جوامع بشرى را 
آرشيوها،  و  اسناد  مراكز  مديريت  كرد.  مقايسه  و  بررسى 
فرايندى است كه حوزه هاى زير را دربرمي گيرد: مديريت 
پيشينه ها، ارزيابى و ارزشگذارى اسناد و منابع، ساختمان 
و تجهيزات آرشيوى، حفاظت و نگهدارى و مرمت اسناد، 
كه  مرجع  خدمات  آرشيوى،  منابع  تنظيم  و  سازماندهى 
و  است  انتشار  و  نمايش  عكس بردارى،  تكثير،  شامل 

سرانجام مديريت نيروى انسانى. (مزيناني، 1376)
فرهنگى،  مهم  نهادهاى  از  يكى  عنوان  به  موزه ها 
نقش  داراى  لذت،  كسب  و  تفريحى  جنبه هاى  بر  عالوه 
اطالع رسانى و يادگيرى نيز مى باشند. براى همين منظور، 
طبيعى،  تاريخ  موزه هاى  مثل  موزه ها،  از  مختلفى  انواع 
موزه هاى صنعتى، موزه هاى هنرى و غيره ايجاد شده اند. 
هرچند كه بيش تر اشياى موجود در آن ها مصنوعات دست 
و  آموزشى  كاركردهاى  به  بخواهند  اگر  ولى  است،  بشر 
الزم  بپردازند،  آن  به  و  داده  اهميت  نيز  خود  يادگيرى 

نيز  آرشيوها  و  كتابخانه ها  با  مستحكمى  پيوندهاى  است 
روش هاى  از  مى توانند  آن ها  نمونه،  براى  نمايند.  برقرار 
محصوالت  براى  كتابخانه ها  در  معمول  فهرست نويسى 
خود استفاده كنند و اطالعات آن ها را از طريق وبگاه هاى 
خود دراختيار عموم قرار دهند تا افراد بتوانند براى مراجعه 
انتخاب  به  دست  موزه  چندين  بين  از  خاص  موزه ای  به 

بزنند.

و  ارتباطات  و  اطالعات  نوين  فناورى هاى 
همگرائى بين كتابخانه ها، آرشيوها، و موزه ها

همان گونه كه اشاره شد، كتابخانه ها، آرشيوها و موزه ها، 
ميراث  به  مربوط  نهادهاى  مهم ترين  و  عمده ترين  از 
فرهنگى جوامع محسوب مى شوند كه رسالتشان در اصل 
مشابه و يكسان مي باشد و آن، عبارت است از: گردآورى، 
از  استفاده  امكانات  آوردن  فراهم  و  حفاظت  سازماندهى، 

اين ميراث فرهنگى و علمى.
با وجود آن كه آن ها به طور سنتى بر انواع متفاوتى از 
مواد اطالعاتى تأكيد دارند و خدماتشان بر مواد متفاوتى 
استانداردها  بر  را  كارخودشان  اساس  نيز  و  است  متمركز 
حال،  اين  با  ولى  نهاده اند،  بنا  متفاوتى  حرفه اى  قواعد  و 
تقريبًا  هستند  روبرو  آن ها  با  كه  چالش هائى  و  وظايف 
يكسان و مشابه است. با افزايش استفاده از فناورى هاى 
آرشيوها،  و  كتابخانه ها  موزه ها،  در  ارتباطات  و  اطالعات 
شكاف بين اين سه نهاد فرهنگى در حال كاهش است 
افزايش  اطالعاتى  منابع  رقمي سازی  كه  همان گونه  و 
مى يابد، كتابخانه ها، آرشيوها و موزه ها، به طور فزاينده اى 

با ركوردهاى الكترونيكى سروكار پيدا مى كنند.
به رغم تفاوت هاى زياد، آرشيوها، موزه ها و كتابخانه ها، 
اهداف و ويژگى هاى مشترک بسيارى با هم دارند. آن ها 
ميراث جهانى را (در تمام اشكال) و اطالعات مربوط به 
شرايط  و  مي كنند  نگهدارى  و  سازماندهى  گردآورى،  آن 
دسترسى به آن ها را فراهم مى سازند. شواهد نشان مى دهد 
داشته،  وجود  آن ها  بين  كم وبيش  هميشه  كه  مرزهائى 
تقاضاهاى  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناورى  تحت تأثير 
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كاربران جديد، رو به  محو شدن و ناپديد شدن است.
يادمانى  نهادهاى  خدمات  و  محصوالت  فعاليت ها، 
درهم تنيده شده اند و از اين رو، همگرائى ميان آن ها و 
از  استفاده  و  ظهور  واسطة  به  آن ها،  با  مرتبط  رشته هاى 
فناورى هاى اطالعاتى شبكه اى و با رشد تقاضاى كاربران 
نهائى براى دسترسى و استفاده از ميراث فرهنگى ذخيره 
شده در آن ها بيش تر شده است. حتا برخى از كشورها به 
منظور حمايت از اين همگرائى، نهادهائى را جهت ادارۀ 
كرده اند.  ايجاد  آرشيوها  و  موزه ها  كتابخانه ها،  مشترک 

(Faletar, 2005)
امروزه موزه داران، آرشيوداران و كتابداران، هرچند كه 
وظايفشان در بسيارى از حوزه ها از هم متمايز است، ولى 
در موارد بسيار زيادى نيز آن ها داراى نقش ها و وظايف 
مشتركى هستند. موزه ها، آرشيوها و كتابخانه ها، در كمك 
به افراد جهت مطالعه و يادگيرى مادام العمر، داراى اهميت 
و  خود  محتواهاى  بين  هميشه  آن ها  مى باشند.  اساسى 
وجود،  اين  با  داشته اند.  واسطه گرانه  نقش  كاربرانشان 
تغيير  حال  در  آن ها  واسطه گرى  روش  و  ارتباط  آهنگ 
است؛ به طورى كه اهداف اصلى و عمدۀ جامعه پذيرى، 
يادگيرى مادام العمر و دسترسى در اين حوزه ها كامًال به 

چشم مى خورد.
اگر در گذشته هر كدام از اين نهادها به گردآورى و 
سازماندهى نوع خاصى از مواد و اشيا تأكيد داشتند، امروز 
مى توانند بر بيش تر منابع اطالعاتى يا اشيای موجود در 
براى  باشند.  داشته  دسترسى  مجازى  طور  به  يكديگر، 
خاص  آرشيوها  در  موجود  مواد  نوع  كه  آن جا  از  نمونه، 
موجود  آن ها  از  نسخه  يك  تنها  اغلب،  و  است  يگانه  و 
اطالعات  به  مى خواست  فردى  اگر  گذشته  در  مى باشد، 
موجود در آن مواد دسترسى داشته و از آن ها استفاده نمايد، 
مى بايست در محل فيزيكى آن مدارک حضور مى داشت 
و چه بسا به دليل حساسيت سند و مدرک، حتا در محل 
نداشت.  وجود  مدرک  عين  مشاهدۀ  امكان  نيز  آرشيو 
بنابراين فرد، تنها مى توانست به نسخة بدل مدرک و سند 
مشاهدۀ  به  مايل  فردى  اگر  يا  يابد.  موردنظر خود دست 

در  كه  بود  مشهوری  نقاش  از  خاص  نقاشى  تابلوى  يك 
نگارخانه يا موزۀ هنرى خاصي نگهدارى مى شد، چاره اى 
و  توسعه  با  امروزه  اما  نداشت.  محل  آن  در  حضور  جز 
رشد فناورى هاى اطالعاتى و ارتباطى، اين امكان فراهم 
شده تا افراد بتوانند دست كم به صورت مجازى به مدارک 
داشته  دسترسى  آرشيوها  و  موزه ها  كتابخانه ها،  اشيای  و 

باشند.
از  رقمي  نسخه هاى  تهية  با  مى توانند  كتابخانه ها، 
راه  از  و  دهند  قرار  خود  وبگاه  روى  بر  را  آن ها  مدارک، 
دور براى كاربران دسترس پذير سازند يا اين كه مى توانند 
و  كنند  تهيه  رنگى  تصاوير  خطى،  نسخ  كتاب هاى  از 
براى استفادۀ عموم روى پايگاه خود قرار دهند. آرشيوها، 
صورت  به  را  خود  در  موجود  اسناد  و  مدارک  مى توانند 
رقمى درآورند و آن ها را براى عموم قابل استفاده سازند.

حتا اين امكان براى موزه ها فراهم شده كه از طريق 
فناورى هاى رقمى، از اشيای موجود در خود تصاوير سه 
بعدى تهيه كنند و آن ها را بر روى وبگاه خود قرار دهند تا 
بهره برداران بتوانند از طريق اينترنت و از راه دور به آن ها 
دسترسى يابند و آن ها را مشاهده نمايند. اين كار، باعث 
مى شود تا هر كدام از اين نهادها، بتوانند فعاليت هائى را 

كه در گذشته مربوط به نهاد ديگرى بود، انجام دهند.
براى نمونه، كتابخانه ها مى توانند نسخه هاى رقمي آثار 
هنرى، مثًال تابلوهاى نقاشى و يا اسناد تاريخى را روى وبگاه 
خود بگذارند و آن ها را براى كاربران دسترس پذير سازند يا 
اين كه مى توانند بر روى پايگاه خود، پيوندهائى به موزه ها يا 
آرشيوهائى كه آن آثار هنرى را در خود دارند و آن ها را به 

صورت برخط (آنالين) ارائه مى دهند، ايجاد نمايند.
نمايشگاه  برگزارى  بر  عالوه  مى توانند  نيز  موزه ها 
با  پيوندهائى  خود  در  موجود  اشيای  از  دور،  راه  و  رقمى 
مداركى   يا  منابع  كه  آرشيوهائى  يا  كتابخانه  وبگاه هاى 
ارائه  رقمى  صورت  به  را  آن ها  و  دارند  اشيا  آن  به  راجع 

مى نمايند، ايجاد كنند.
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نتيجه گيرى
كتابخانه ها،  و  موزه ها  آرشيوها،  زياد،  تفاوت هاى  به رغم 
اهداف و ويژگى هاى مشترک بسيارى دارند. آن ها ميراث 
اشكال،  تمام  در  را  آن  به  مربوط  اطالعات  و  جهانى 
شرايط  و  مي كنند  نگهدارى  و  سازماندهى  گردآورى، 
نشان  شواهد  مى سازند.  فراهم  را  آن ها  به  دسترسى 
خود  طوالنى  تاريخ  طول  در  نهادها،  اين  كه  مى دهد 

مسائل مختلفى از سر گذرانده اند.
وجود  آن ها  بين  كم وبيش  هميشه  كه  مرزبندى هائى 
و  اطالعات  فناورى  تحت تأثير  مى رسد  نظر  به  داشته، 
ارتباطات و تقاضاهاى كاربران جديد، در حال محو شدن 
خدمات  و  محصوالت  فعاليت ها،  است.  شدن  ناپديد  و 
بنابراين،  است.  شده  تنيده  درهم  يادمانى  نهادهاى 
همگرائى بين آن ها و رشته هاى مربوط به آن ها به واسطة 
با  و  شبكه اى  اطالعاتى  فناورى هاى  از  استفاده  و  ظهور 
رشد تقاضاى كاربران نهائى براى دسترسى و استفاده از 

ميراث فرهنگى ذخيره شده در آن ها، بيش تر شده است.
براى اين كه اين نهادها قادر باشند به صورت مؤثرترى 
به  زيادى  بستگى  باشند،  معاصر  چالش هاى  پاسخگوی 
اين موضوع دارد كه چگونه انواع مختلف حرفه مندان در 
كه  محدوديت هائى  به  تا  بود  خواهند  قادر  حوزه ها  اين 
آيند  فائق  مى كند،  تحميل  آن ها  بر  حرفه ايشان  فرهنگ 
و اين كه چگونه خواهند توانست در طول مرزهاى رو به 

ناپديد شدنى كه آن ها را از هم جدا مى كند، كار كنند.
ميان  مشاركتى  طرح هاى  موضوع  در  هرچند 
خطراتى   و  منافع  قطعًا  آرشيوها  و  موزه ها  كتابخانه ها، 
ممكن است وجود داشته باشد، ولى شواهد نشان مى دهد 
كه وقتى منابع اطالعاتى در يك استخر دانش گردآورى و 
به اشتراک گذارده شود، شمول اجتماعى آن ها ترويج پيدا 
خواهد كرد، و نيازهاى خاص از طريق آن بهتر برآورده 

مى شود.
اشتراک گذارى  در  فرهنگى،  ميراث  مؤسسات  همة 
منابع و حفاظت و نگهدارى از دانش و ميراث فرهنگى، 
بدون  اطالعات،  بيش تر  امروزه  دارند.  مشتركى  منافع 

(آنالين)  برخط  صورت  به  آن ها،  قالب  و  شكل  به  توجه 
كتابخانه ها،  مي باشد.  دسترس  قابل  اينترنت  طريق  از 
آرشيوها و موزه ها، بايد به سوى چالش هائى حركت كنند 
مبارزه  كه به طور مشابهى مرزهاى فيزيكى آن ها را به 
راه هاى  يافتن  دنبال  به  مى بايد  آن ها  بنابراين،  مى طلبد. 
جديد براى ارائة اطالعات به مردم، همكارى در حفظ و 
رقمى سازی اطالعات ميراثى، و نيز پيگير راه هاى جديد 
يكديگر  تسهيالت  و  امكانات  از  مشترک  استفادۀ  براى 

(Yarrow, 2008) .باشند
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