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مقدمه
بر  نوين  فناورى هاى  شگرف  تأثيرات  شاهد  ما  امروزه 
منابع تحقيقات تاريخى و ايجاد تحوالت در كاربرد منابع 
اطالع رسانى  و  دسترسى  نگاهدارى،  (شرايط  تاريخى 
اسناد  (ديجيتالى)  رقمي  بانك هاى  صورت  به  اسناد) 
هستيم. بانك هاى رقمى اسناد، بانك هائى است كه در 
آن ها اسناد و منابع تحقيقات تاريخى به صورت مجازى 

و از طريق اينترنت قابل دستيابى مى باشند.
دسترسى  ضرورت  و  تحقيقات  شدن  گسترده تر  با 
به اسناد، آرشيوها، دست به تدوين برنامه هاى رايانه اى 
زدند تا مراجعه كنندگان به آرشيوها با سهولت بيش ترى 
مورد  چنان  كم كم  برنامه ها،  اين  يابند.  دست  اسناد  به 
آرشيوهاى  ايجاد  زمينة  كه  گرفت  قرار  محققان  توجه 
به  آسان  و  سريع  دستيابى  و  ساخت  فراهم  را  مجازى 
ويژه اى  اهميت  پايگاه ها  اين گونه  در  شده  ذخيره  اسناد 
اسناد  محتواى  صحت  و  اصالت  مهم،  نكتة  اما  يافت. 
مذكور است كه بايد به اثبات برسد و بدانيم اين اسناد 
تا چه حد قابل اعتماد هستند و با يافتن راه هاى صحيح 
بهره بردارى از آن ها، به تحقيقات تاريخى سرعت و قوام 

بيش ترى ببخشيم.

اسناد از ديروز تا امروز 
پرسشى كه در اين جا مطرح مى گردد، اين است كه توليد 
چگونه روى داد؟  رقمى،  اسناد  به  آن ها  اسناد و تبديل 
چيست؟  گذشته  با  حال  پيوند  در  اسناد،  اين گونه  نقش 

فناورى هاى نو، چه تأثيرى بر اسناد نهاده است؟ و... .
از  يكى  مختلف،  نوشته هاى  و  مكاتبات  و  اسناد 
مراحل  طى  در  انسان  ارادۀ  قدرت  تجلى  نشانه هاى 
گوناگون حياتش بوده است. انسان، از آغاز اندوخته ها و 
دستاوردهايش را با تحمل رنج و سختى و حتا نثار جان 
خود به صورت مفاهيم قابل انتقال درآورد، سينه به سينه 
نقل كرد و زنده نگاه داشت تا اين كه كم كم مفاهيم را در 
قالب خطوط و كلمات، بر دل سخت سنگ ها و گل نرم 
انسان هاى  سازد.  جاودانه  را  آن ها  تا  كرد  حك  لوحه ها 
بسيار  تعداد  ماند،  باقى  آنچه  اما  رفتند؛  و  آمدند  بسيار 
مفاهيم به صورت مكتوب (نوشته هاى سنگى و گلى) و 

غيرمكتوب (شفاهى) بود كه از آن ها بر جاى ماند.
هرچه از عمر انسان گذشت، بر تعداد كلمات، معانى 
و كاربرد آن ها افزوده و با تحرک و جابه جائى در زمين 
بسيار  كلمات  مفاهيم،  انتشار  و  توليد  با  گرديد.  پراكنده 
ساخته و به كار گرفته شد. در حقيقت تركيبات حروف 
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بالطبع  باشيم،  روبرو  بيش ترى  منابع  وفور  با  عرصه ها 
دستاوردهاى فرهنگى وسيع ترى را تجربه خواهيم كرد.

با گسترش ثبت اطالعات و توليد كتاب، كتابخانه هاى 
مهمى شكل گرفت. كم كم اسناد روزمره در كنار اسناد و 
مدارک شخصى و دولتى در زمينه هاى گوناگون حقوقى، 
سياسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و غيره، از اهميت 
خاص برخوردار شد و مورد توجه مورخان و محققان قرار 
گرفت. اين رويكردها، به شكل گيرى آرشيوهاى شخصى 
با  ملى،  آرشيوهاى  و  انجاميد  جهان  سراسر  در  دولتى  و 
هدف جمع آورى اسناد، حفظ و نگهدارى و اطالع رسانى 
به پژوهشگران تأسيس گرديد؛ (آشنايى با سازمان اسناد 
ملى ايران، 1374، ص 12) تا آن جا كه در عصر حاضر 
آرشيوها براى ملت ها نشانگر قدرت هويت ملى و فرهنگى 
آنان (آشنايى با آرشيو ملى كانادا، 1379، ص 97) و در 
نظام ادارى، عهده دار نقش راهنماى ادارات و سازمان هاى 
محققان،  براى  و  اسناد  صحيح  مديريت  براى  دولتى 
(با  مى آيد.  شمار  به  تحقيقاتى  اول  دست  منابع  زمرۀ  در 

آرشيوهاى جهان آشنا شويم، 1376، ص 106)
و  آرشيوها  شاهد  اكنون   ضرورت ها،  اين  به  باتوجه 
كتابخانه هاى عظيمى هستيم كه حجم انبوه كتاب، سند، 
رقمى  صورت  به  حتا  را،  اسناد  انواع  ديگر  و  دستنوشته 
اين  به  را  ما  آنچه  عبارتى،  به  كرده اند.  ذخيره  خود  در 
اكنون  ما  مى باشد.  ضرورت هايمان  است،  رسانده  مرزها 
اراده  كه  را  آنچه  مى خواهيم  كه  رسيده ايم  مرحله اى  به 
مى كنيم، به راحتى بدانيم، به سرعت بدان دست يابيم و 
براى تحقق اين ضرورت، فناورى هاى نوين را در دنياى 
رقمى به خدمت گرفته ايم و با فشار يك دكمه، اطالعات 
موردنظر از سراسر دنيا بر روى صفحة نمايش در مقابلمان 

ظاهر مى شود.
عده اى بر اين باورند كه اگر بزرگ ترين دستاورد بشر در 
هزارۀ اول ميالدى، اختراع و تكميل كاغذ براى نوشتن و 
در هزارۀ دوم، اختراع و تكميل چاپ باشد، قطعاً بزرگ ترين 
صفحات  يكم،  و  بيست  سدۀ  و  سوم  هزارۀ  دستاورد 

الكترونيكى است. (خان محمدى، 1379، صص 96-95)

نبود كه كلمات بسيار مى ساخت و كتاب ها و اسناد را به 
نگارش درمى آورد، بلكه چكيدۀ تالش و درک انسان هائى 
و  سخت  دوران هاى  نهادن  سر  پشت  از  پس  كه  بود 
صورت  به  غيره،  و  علم  تاريخ،  ادبيات،  قالب  در  ناهموار 

مدون شكل مى گرفت.
طور  به  انتها  تا  ابتدا  از  را  انسان  فكرى  حيات  اگر 
پيوسته فرض كنيم، مى توان چنين در نظر گرفت كه با 
وجود مقاطع زمانى محدود عمر تك تك انسان  ها، شاهد 
تداوم، ظهور و بروز افكار متنوع و متوالى ميليون ها انسان 
برخوردار  آن،  حاصل  كه  بود  خواهيم  واحد  كل  يك  در 
مفاهيم  و  كلمات  از  دانش  گوناگون  عرصه هاى  شدن 
بسيار است كه با تركيب اين كلمات، معانى، تا بى نهايت 

وسعت يافته و گسترده شده است.
رشد مضاعف و سريع دانش و عالقه به حفظ، ثبت و 
انتشار آن، ويژگى هاى حيات فكرى انسان است كه سينه 
جاودانه  اين  است.  شده  جاودانه  و  يافته  انتقال  سينه  به 
شدن، مديون ابزارى است كه آدمى آن ها را خلق كرد و از 
سنت هاى شفاهى به سنگنوشته و لوحه هاى گلى، كاغذ و 

جوهر و قلم و فايل هاى رقمي (ديجيتالى) ارتقا يافت.
استفاده از كاغذ به دليل ويژگى هايش از قبيل: ماندگارى 
و قابليت انتقال مفاهيم به دست آمده به نسل هاى آينده، 
سهولت نگارش، سبك وزنى و قابليت حمل و نقل آسان 
حفظ  در  مهمى  گام  سنگى،  و  گلى  كتيبه هاى  نسبت  به 
معانى و مفاهيم علمى (نظرى و عملى) به شمار مى آيد. 
هر چقدر بر تعداد كاغذ توليد و مصرف شده افزوده مى شد، 
علم از سرعت انتشار بيش ترى برخوردار مي شد؛ تا اين كه 
استفاده از كاغذ پهنه هاى جامعه را درنورديد تا با انتشار 
وسيع متون و دستنوشته ها به ضرورت اختراع چاپ معنى 

بخشد.
مفاهيم  پس  از  چاپ  صنعت  و  چاپ  ترتيب،  اين  به 
مورد  و  شد  تبديل  كاربردى  و  مجسم  واقعيتى  به  ذهنى 
استفادۀ عموم قرار گرفت؛ به حدى كه اكنون بر اين باور 
هستيم كه تكامل تمدن بشرى با ميزان منابع نوشتارى 
اين  در  هرچه  و  دارد  مستقيمى  ارتباط  آن  در  منتشره  و 
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حجم كم براى نگهدارى، امكان انتشار سريع تر، ارزان 
ويژگى هاى  از  سريع،  و  آسان  دسترسى  و  بودن،  قيمت 
مهم منابع الكترونيكى است كه بحث جديدى را در علوم 
آرشيوى تحت عنوان حفظ و نگهدارى اسناد به صورت 
قابل  بسيار  مبحث،  اين  است.  ساخته  مطرح  الكترونيك 
در  شگرف  تحولى  باعث  رقمى  فناورى  زيرا  است؛  تأمل 
انتشار سريع و دسترسى آسان به اسناد گرديده و مقاالت، 
در  موجود  اسناد  از  را  تاريخى  متنوع  كتب  و  رساالت 

آرشيوهاى الكترونيكى بهره مند ساخته است.
در كنار اين تحوالت و امكان دستيابى سريع و آسان به 
اسناد و نوشته هاى قديمى، شاهد شكل گيرى آرشيوهاى 
كه  هستيم  رقمى  اسناد  بانك هاى  عنوان  تحت  مجازى 
تاريخى  تحقيقات  زمينه هاى  گسترش  و  ايجاد  هدفشان 
در عرصة بين المللى مى باشد. محققان و دست اندركاران 
اين پايگاه ها، از سر عالقه مندى، در اطراف و اكناف جهان 
دست به جمع آورى اسناد زده اند تا با جذب اسناد و مكاتبات 
از طريق آرشيوهاى شخصى و دولتى، ضمن غنا بخشيدن 
اعتبار  از  شدن  برخوردار  و  خود  تحقيقات  محتواى  به 
بازديدكنندگان  براى  پايگاه  در  منتشره  اسناد  بين المللى، 

قابل بازبينى و استفاده باشد.

اهداف پروژه هاى تحقيقاتى اسناد رقمي
براساس  امروز  تاريخى در دنياى  مقاالت  تدوين كتب و 
اسناد و مدارک اصيل و نزديك به واقعه، متون تاريخى 
را از درجة علمى باالئى برخوردار مى سازد. زيرا اسناد هر 
دوره، منابع دست اول آن دوره محسوب مى شود. از ديرباز 
در  بسيارى  سعى  تاريخ  محققان  پيشرفته،  كشورهاى  در 
به  آن ها  انتشار  و  آرشيوها  در  پراكنده  اسناد  جمع آورى 
صورت كتاب، مجموعه اسناد، مقاالت و غيره كرده اند؛ اما 

در ايران كم تر به اين امر توجه شده است.
با وجودى كه جمع آورى و نگهدارى اسناد و مكاتبات 
نگهدارى  و  حفظ  با  كه  هستند  ادارى  نظام  پشتوانه هاى 
آن ها وضعيت چرخة مبادالت رسمى در هر جامعه بهبود 
مى يابد، اما در ايران به اين امر كم تر توجه شده و اكنون 

هستيم.  روبرو  دستنوشته ها  و  مدارک  اسناد،  كمبود  با 
نظام  يك  در  اسناد  نگهدارى  و  حفظ   جمع آورى،  زيرا 
اسناد  عمدۀ  توليدكنندگان  همواره  كه   - متمركز  ادارى 
مانند  تاريخى  شرايط  بعضى  دليل  به  مى آيند-  شمار  به 
يورش های  سلسله ها، جنگ هاى داخلى و خارجى،  تغيير 
متوالى، مشكالت داخلى و غيره، همواره درگير آشفتگى 
و بى نظمى گرديده است. از طرفى، ضمن معطوف بودن 
توجه خاص شاهان به ارتش و مسائل مالى، با اسناد، نحوۀ 
و  مى كردند  برخورد  شخصى  سند  توليدكنندگان  و  توليد 

اين، باعث تضعيف نظام ديوانى ايران شده بود.
هر  سلطنت  آغاز  با  اسناد  نگاهدارى  و  توليد  چرخة 
و  فرمان ها  از  مجموعه اى  صدور  با  پادشاهى،  و  سلسله 
و  فرهنگى  مذهبى،  حقوقى،  مالى،  سياسى،  دستورهای 
غيره آغاز مى شد. امتيازات جديد، كلية امتيازات گذشته را 
لغو مى كرد و پاره اى از آن ها به طور استثنا تداوم مى يافت. 
كلية مكاتبات هر پادشاهى در دفترخانه هاى ديوانش ثبت 
و ضبط مى شد؛ اما با تغيير پادشاه، فرمان ها و دستورهای 
شرايط  و  مى شد  حذف  ديوانى  و  ادارى  چرخة  از  وى 

جديدى رقم مى خورد.
همين  به  تقريبًا  وضع  هم  صاحب منصبان  مورد  در 
توليد  زمينة  صاحب منصبى  هر  انتصاب  با  بود.  منوال 
مى شد  آغاز  وى  محور  حول  و  مرتبط  مكاتبات  و  اسناد 
بر  يا  و  درمى گذشت  وى  هرگاه  اما  مى گرفت.  شكل  و 
اثر دسيسه چينى يا به عللى مورد بى مهرى واقع و عزل 
خارج  ادارى  چرخة  از  نيز  وى  با  مرتبط  اسناد  مى گرديد، 
مي شد و در گوشة انبار خانه اش جاى مى گرفت و يا نابود 

مى شد.
برخى  محو  براى  افراد  سياسى،  نظام  تغيير  با  گاه 
نابود  را  مداركشان  و  اسناد  خودشان  شواهد،  و  اسناد  از 
مى كردند. بعضى داستان هاى تاريخى هم در زمينة اسناد 
در سطح وسيع حكايت از نابودسازى عمدى آن ها دارد، 
از جمله داستان نابود شدن سندهای ديوانخانة اعال واقع 
در چهلستون كه گفته مى شود در هنگام يورش افغان ها 
به اصفهان، بسيارى از اسناد را در آب رودخانة زاينده رود 
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ريختند يا شستند تا به دست افغان ها نيفتد.
باتوجه به اين كه در طول ساليان متمادى فاتحان به 
دليل ناآگاهى از نظام ادارى ايران، آن را به دست ديوانيان 
همواره  چرا  كه  مى شود  مطرح  سؤال  اين  مى سپردند، 
نوشته ها  از  پاره ای  مى داده اند  ترجيح  كه  بوده اند  كسانى 
از ميان برود و از نو فرمان هائى با مضامين جديد صادر 

گردد؟
سند،  توليد  و  ادارى  نظام  قدمت  وجود  با  ايران  در 
ايران  تاريخى  دوره هاى  از  پراكنده اى  بسيار  اسناد  تنها 
و  نگهدارى  نظام  در  آشفتگى  از  حاكى  كه  به جامانده 
دسترسى به اسناد است؛ به گونه ای كه اكنون ناگزيريم 
در  كنار  و  گوشه  از  را  اسناد  ايران،  تاريخ  نوشتن  براى 
آرشيو ملى جمع آورى و اطالع رسانى نمائيم. با نگاهى به 
آرشيو  تأسيس  كه  درمى يابيم  ايران،  در  آرشيو  تاريخچة 
ملى ايران، پديدۀ نويني در كشور به شمار مى آيد و اين، 
در حالى است كه بناچار با بانك هاى اسناد رقمى در خارج 

از مرزهاى ايران نيز روبه رو شده ايم.
اين آرشيوهاى مجازى، به جمع آورى اسناد تك نسخه 
از  خارج  در  تك نسخه،  اسناد  اين  از  بسيارى  پرداخته اند. 
مى شوند  نگهدارى  خانوادگى  مجموعه هاى  در  و  كشور 
كمبود  خأل  طرف  يك  از  مجازى،  بانك هاى  اين گونه  و 
از  و  مي سازد  پر  حدودى  تا  را  فارسى  اسناد  پراكندگى  و 
طرفى، امكان دسترسى به بايگانى هاى شخصى، نشريات 
منتشر  آن ها  در  اسناد  اين  بار  اولين  كه  را  كتاب هائى  و 
براى  بخصوص  است،  كرده  فراهم  محققان  براى  شده، 
دانشجويان كه امكان سفر به نقاط مختلف جهان برايشان 
سرعت،  و  سهولت  افزون بر  زيرا  است.  امكان پذير  كم تر 

داراى صرفة اقتصادى نيز مى باشد.1
اما نكتة بسيار مهم، اين است كه نحوۀ ارزشگذارى بر 
اسناد و صحت و اصالت سندهاى ارائه كردۀ آرشيوهاى 
مجازى، در هاله اى از ابهام قرار دارد. در آرشيوهاى ملى 
خاصى  اهميت  از  اسناد  نگهدارى  و  حفظ  خصوصى،  و 
برخوردار است و صرفًا چاپ شدن در مقاله يا كتاب، نبايد 
ويژگى هائى  بلكه  باشد،  سند  به  بخشيدن  اصالت  مالک 

قدمت  و  تك نسخگي  سند،  محتواى  منشأ،  اصالت  مانند 
شمار  به  سند  بر  ارزشگذارى  مالک هاى  جملة  از  آن، 
مى آيد. اما اين كه آرشيوهاى مجازى تا چه حد در چارچوب 
قوانين و معيارهاى شوراى جهانى آرشيو و آرشيوهاى ملى 
و منطقه اى (فارسى زبان) گام برمي دارند، هنوز مشخص 

نشده و در وبگاه ها اعالن نمى شود.
بررسى  و  نقد  زمينة  بايد  ملي  آرشيوهای  طرفى،  از 
بر  بتوان  تا  سازند  فراهم  مجازى  آرشيوهاى  در  را  اسناد 
محتواى آن صحه نهاد. زيرا به دليل كمبود منابع و شرايط 
تاريخى و سياسى، امكان راهيابى اسناد غيراصيل، جهتدار 
به راحتى  اطالعاتى  بانك هاى  اين گونه  به  مغرضانه  و 
دور  به  تاريخى  رويدادهاى  است  ممكن  و  است  فراهم 
از واقعيت بررسى و تأليف شوند و تأثيرات ناخواسته ای بر 
تاريخ معاصر هر كشورى بگذارد و در نقش تهديد پنهان 

در نگارش هاى تاريخى عمل كند.

asnad.org2  (ديجيتالى) بانك اسناد رقمي
اين بانك اطالعاتى به سرپرستى آقاى كريستف ورنر و 
خانم  حمايت هاى  و  دووس  بيانكا  خانم  هماهنگى هاى 
صنعتى، كار خود را تحت عنوان بانك اطالعاتى دانشگاه 
فرايبورگ آغاز كرد. آن گاه در تيرماه 1378 پروژۀ اسناد 
ارگ به دانشگاه ماربورگ انتقال يافت و اكنون زير نظر 
كار  به  خاورميانه  پژوهش هاى  مركز  ايران شناسى  گروه 

خود ادامه مى دهد.
و  فارسى  زبان  دو  به  كه   - اطالعاتى  بانك  اين  در 
انگليسى تنظيم گرديده - هم اينك نزديك به هزار سند 
آمادۀ بهره بردارى شده است. بنا به اظهار مسئوالن اين 
پايگاه، بانك اطالعاتى مذكور به منظور جمع آورى اسناد 
پژوهشى  گروه هاى  چارچوب  در  مركزى  آسياى  و  ايران 
منابع  تأمين  براى  مناسبى  فضاى  ايجاد  و  بين المللى 
فارسى  تاريخى  مدارک  و  اسناد  به  دستيابى  و  تحقيقاتى 

انتشار يافته و منتشر نشده، طراحى شده است.
اين بانك اطالعاتى، با الگوبردارى از آرشيو ملى ايران، 
اسناد خود را به دو بخش اسناد خصوصى و دولتى تقسيم 
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مكاتبات  رقم ها،  و  فرمان ها  قبيل  از  را  اسنادى  و  كرده 
رسمى و منشآت شخصى، و اسناد شرعى - حقوقى مانند 
وقفنامه ها،  واگذارى،  و  اجاره  فروش،  و  خريد  قبالجات 

عقدنامه ها، و احكام قضائى دربرمى گيرد.
نحوۀ ارزشگذارى بر اسناد در درجة اول به محتواى 
محل  دادن  نشاني  به  تنها  بنابراين،  برمي گردد.  سند 
نگاهدارى يا چاپ سند در كتاب، مجله، پايگاه و... بسنده 

مى كنند. منابع اين بانك اطالعاتى، عبارت اند از:

1. منابع آرشيوى و كتابخانه اى
داخل  موزه های  و  كتابخانه ها  ملى،  آرشيوهاى  الف- 
كشور، مانند: سازمان اسناد و كتابخانة ملى ايران، كتابخانة 
رضوى،  قدس  آستان  كتابخانة  ملى،  شوراى  مجلس 
عبدالعظيم،  حضرت  آستانة  خارجه،  امور  وزارت  كتابخانة 
آستانة قدسى شيخ صفى الدين اردبيلى، مسجد جامع يزد، 

موزۀ آذربايجان، و موزۀ ايران باستان.
ب- آرشيوها و موزه هاى خارجى، مانند:  آرشيوهاى 
موزۀ  برلين،  تركيه،  ايتاليا،  انگلستان،  فرانسه،  هلند، 

انگلستان، توپقاپى سراى و... .
ج- آرشيوهاى شخصى، مانند: مجموعة محمود افشار، 
مجموعه هاى  گلبن،  محمود  بوشهرى،  قسيم  آقاخان، 
شخصى در سوئد و تهران و ديگر مجموعه هاى شخصى 

در ايران و خارج از ايران.
شده  تنظيم  الفبا  حروف  ترتيب  براساس  منابع،  اين 
است و از طريق انتخاب محل نگاهدارى، اسناد درخواستي 

دسترس پذير است. 

2. منابع چاپى 
الف-  كتاب هاى فارسى زبان، مانند: يكصد و پنجاه 

سند تاريخى (جهانگير قائم مقامى).
ب-كتاب هاى التين، مانند: 

• Garthwaite, Gene. Khans and shahs: 
A documentary analysis of the Bakhtiyari in 
Iran. Cambridge 1983. 

• Busse, Heribert. Untersuchungen 
zum islamischen Kanzleiwesen an Hand 
turkmenischer und safawidischer Urkunden. 
Kairo 1959. 

• Chekhovich, Olga Dmitrieva. 
Samarkandskie documenty 15-16 vv.: O 
vladeniiakh Khodzhi Akhrara v Srednei Azii 
u Afganistane. Moskva 1974. 

ج- مجالت التين كه با چاپ مقاالتى به معرفى اسناد 
پرداخته اند، مانند:

- Oriens;
- Central Asiatic Journal;
- Journal of the Panjab;
- Zeitschrift der Deutschen Morgen 

ländischen Gesellschaft;
- Wiener Zeitschrift für die Kunde des 

Morgenlandes.
راهنماى  مجالت  مانند  زبان،  فارسى  مجالت  چ- 

كتاب، بررسى هاى تاريخى و فرهنگ ايران زمين.
ح- تعداد محدودى از اسناد منتشر نشده هم با اجازۀ 
درج  اطالعاتى  بانك  اين  در  مختلف،  افراد  يا  مؤسسات 

شده است.
اين پايگاه، آمادگى خود را براى انتشار اسناد موجود 
در آرشيوهاى خصوصى اعالم كرده تا سندهاى تازه اى را 

معرفى نمايد.
برپاية  اطالعاتى،  بانك  اين  در  اسناد  گزينش  قواعد 

اهميت سند، گسترۀ زبان و دوران تاريخى آن مى باشد.
واژۀ  اطالعاتى،  بانك  اين  در  جغرافيا:  و  زبان  گسترۀ   .1
«فارسى» به معنى تاريخى - فرهنگى آن مدنظر قرار 
گرفته است و به حوزۀ جغرافيائى زبان فارسى و جهان 
ايرانى اطالق مي گردد. در اين زمينه، اسنادى كه به 
واضحى  و  روشن  پيوند  فارسى  زبان  قلمرو  با  نوعى 
دارند، همچنين آن دسته از سندهائي هم كه به ديگر 
توجه  مورد  شده،  نوشته  تركى  و  عربى  مانند  زبان ها 
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قرار گرفته  است.
ويژگى انتخاب اسناد فارسى زبان، نشانگر وسعت و زنده 
بودن مرزهاى فرهنگى ايران در چشم جهانيان است 
كه  مى باشد  ايران  عظمت  و  مجد  يادآور  همواره  و 
ايران  فرهنگى  حريم  ايرانى،  محققان  است  شايسته 
را پاس بدارند و در پاسداری از اين مرزهاى فرهنگى 

انكارناپذير و اعتالى آن، مجدانه بكوشند.
اين  اطالعاتى:  بانك  اين  در  موردنظر  تاريخى  دوران   .2
قرن  تا  صفوى  دورۀ  از  را  اسنادى  اطالعاتى،  بانك 
بيستم در ايران و آسياى مركزى جمع آورى كرده است 
بيش ترى  ارزش  از  باشد،  قديمى تر  چقدر  هر  سند  و 

برخوردار خواهد بود.

همكاران اين گروه، عبارت اند از: 
مدير گروه پژوهشى: كريستف ورنر؛
حامي پايگاه فارسى: شيرين صنعتى؛
هماهنگ كنندۀ طرح: بيانكا دووس؛

طراح پايگاه: كاسپار هازنكلور؛
انه  ماک،  اندريس  كاغذعنانى،  مريم  گروه:  اعضاى 

مارتين، نيكول روكرت، ديانه شوارتس؛
توسعه گر نرم افزار: شركت نرم افزارى اينفومد.

-

. .

 .

/
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جستجوى اسناد 
تعيين  فضاى  در  را  موردنظر  عبارت  جستجو،  بخش  در 

شده وارد مى كنند.
چند  يا  يك  بخش  اين  در  مى تواند  كاربر،  تاريخ:   -
قمرى  سال  آن گاه  نمايد.  درج  متوالى  طور  به  را  تاريخ 
يا ميالدى را انتخاب كند. سپس نام اشخاص، نام جاها 
نمايد.  انتخاب  را  معينى  كليدواژه هاى  يا  و  مكان ها  و 
الفبا  حروف  برپاية  بخش،  اين  متنوع  كليدواژه هاى 

تنظيم شده است.
- در قسمت بعدى، وضعيت سند يا متن موردنظر را 

مشخص مى كند كه در كدام گروه جستجو نمايد، مانند:
جستجوى: فقط اسناد، اسناد منتشر شده، اسناد منتشر 
نشده، همة اسناد، فقط اسناد شامل تصوير و يا شامل متن 

تصحيح شده.
- مقولة اسناد (نوع اسناد): فرمان ها و رقم ها، مكاتبات، 

قبالجات و اسناد شرعى را دربرمى گيرد.
- نوع سند، براساس حروف الفبا تنظيم شده و شامل 
حكم  پروانچه،  اطالعيه،  مانند  متعددى  كليدواژه هاى 

شرعى، وقفنامه، ياداشت و مانند اين ها مى شود.
- محل نگاهدارى اسناد، آرشيوهاى ملى، خصوصى، 
موزه ها و كتابخانه ها، مجله و يا كتابى را دربرمي گيرد كه 

سند در آن منتشر گرديده است.

نتيجه گيرى:
تحقيقات  منابع  مهم ترين  از  يكى  جايگاه  در  اسناد   .1
از  يكى  زيرا  برخوردارند.  خاصى  اهميت  از  تاريخى، 
شمار  به  گذشته  با  حال  مطمئن  ارتباطى  ابزارهای 
يا  دادن  روی  هنگام  در  رخدادها،  و  حوادث  مى آيند. 
و  مى شوند  ثبت  كاغذ  روى  بر  آن  به  نزديك  زمان 
بسيار  اهميت  از  همواره  محققان  براى  امر،  همين 
تاريخى،  تحقيقات  گسترش  با  بوده اند.  برخوردار 
مورخان بر آن شده اند تا هرچه بيش تر ناشناخته هاى 
گذشته را از البه الى اسناد و مدارک دست اول آشكار 
به  دهند.  ارائه  آن ها  از  تازه ای  تحليل هاى  و  سازند 

ملى  آرشيوهاى  از  استقبال  بر  عالوه  منظور،  همين 
الكترونيكى  آرشيوهاى  شاهد  هم اكنون  شخصى،  و 

هستيم كه پهنه هاى دانش را گسترده تر ساخته اند.
اطالع رسانى  و  جمع آورى  توليد،  بر  نو،  فناورى هاى   .2
آرشيوهاى  كه  آن جا  تا  بوده اند؛  كارساز  بسيار  اسناد 

مجازى را نيز پديد آورده است.
اسناد،  اطالعاتى  بانك هاى  روزافزون  افزايش   .3
عالقه مندى محققان، كاربردى تر شدن علوم انسانى و 
گسترش فناورى هاى نوين، دقت و ريزبينى بيش ترى 
بانك هاى  اين گونه  اسناد  اصالت  و  صحت  تأييد  در 
اطالعاتى مى طلبد تا مانع از راهيابى اسناد غيراصيل 
و جهتدار شود. زيرا اطالعات ساختگي از طريق ورود 
بر  است  ممكن  آرشيوها،  عرصه  به  غيراصيل  اسناد 
محتواى تحقيقات علمى و كاربردى تأثيرگذار شود و 
مانع از روشن شدن حقايق گردد و سرنوشت ملت ها را 

به مسيرهای سوء بكشاند.
4. يكى از هدف های بانك هاى اسناد رقمى، تكميل آرشيو 
خود و از ميان برداشتن مشكالت دسترسى محققان 
و عالقه مندان به اسناد، حتا در دورترين نقاط دنياست 
تا ديگر نيازى به پيمودن ميليون ها مايل از اين سو به 
آن سوى جهان نباشد و عالوه بر صرفه جوئى در وقت 
بيش ترى  تاريخى  كتاب های  و  مقاالت  هزينه ها،  و 

تأليف و منتشر گردد.
    

پى نوشت ها:
1-  www.asnad.org
2-  www.asnad.org

 

كتابنامه:
 www.asnad.org 1. وبگاه بانك اطالعاتى

2. قانون تأسيس سازمان اسناد ملى ايران.
3. آشنائى با سازمان اسناد ملى ايران. (1374) گنجينة اسناد، 5 (1 
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و 2) (بهار و تابستان).
شهال  فنالند) (1376).  (آرشيو  شويم  آشنا  جهان  آرشيوهاى  با   .4

اشرف (مترجم)، گنجينة اسناد، 7 (1و2). (بهار و تابستان).
گودرزى،  كريمي  آرمان   .(1379) كانادا  ملى  آرشيو  با  آشنائى   .5

(مترجم). گنجينة اسناد، 10 (1و2) (بهار و تابستان).
مدارک  و  اسناد  سرنوشت   .(1379) على اكبر  محمدى،  خان   .6
كاغذى در قرن بيست و يكم و هزارۀ سوم ميالدى، گنجينة 

اسناد، 10 (1و2) (بهار و تابستان).




