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Abstract:

Purpose: If we want to observe the movement activities growth in the curve of archival progress, 

it is necessary to identify the factors that control the speed of movement along with uninter-

rupted continuity of change. Such as redefining the basics, re-reading key concepts, identifying 

the limitations of existing theories, identifying strengths and many other issues that can make the 

path easier. The purpose of this article is to inspect the post-custodial issue, which is one of the 

challenging matter encounters of technological changes.

Method and Research Design: Description and analysis is based on library resources.

Findings and Conclusion: In post-custodial archival theory, organizations need to change their 

priorities in interacting with their resources. Change and adaptation take place slowly. Changing 

the paradigm does not mean adapting technology so things can be done a little faster or a little 

smarter with computers. Undoubtedly such progresses, while as short-term alleviation are useful, 

are ultimately illusory because they are insufficient to counter fundamental changes in archives in 

the information society.
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چڪیده:

هدف: اگر بخواهیم در منحنی پیشرفت آرشیوی شاهد حرکت رو به رشد فعالیت ها باشیم، الزم است 

هم جهت با تداوم بی وقفۀ تغییرات، به شناسایی عواملی بپردازیم که شتاب حرکت را کنترل می کنند. 

عواملی نظیر بازتعریف مبانی، بازخوانی مفاهیم کلیدی، شناسایی محدودیت تئوری های موجود، 

شناخت نقاط قوت و مسائل بسیار دیگری که می تواند پیمودن راه را آسان تر کند. هدف در این مقاله  

بررسی موضوع پساتصدی آرشیوی، یکی از موضوعات چالشی در رویارویی با تغییرات فناورانه است.

روش/ رویکرد پژوهش: این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام 

شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: در تئوری پساتصدی آرشیوی الزم است دستگاه ها اولویت های خود را در تعامل 

با منابعشان تغییر دهند. تغییر و تطبیق آهسته انجام می شود. تغییر پارادایم به معنای تطبیق فناوری 

نیست تا بتوان کارهایی که همیشه انجام می شده است را باکمک رایانه ها کمی سریعتر یا کمی 

هوشمندتر انجام داد. چنین پیشرفت هایی، درحالی که تسکین کوتاه مدت دارند و بدون شک تاحدی 

مفیدند، درنهایت توهمی بیش نیستند؛ زیرا آنها برای مقابله با تحول اساسی در آرشیوها و در جامعۀ 

اطالعاتی  ناکافی اند.
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1. مقدمه
فناوری باعث افزایش ظرفیت ذخیره سازی اطالعات شده است و پردازش اطالعات ازطریق 
رایانه به ما این امکان را می دهد تا مقادیر زیادی از داده های باارزش را جمع آوری، حفظ 
و نگهداری کنیم و در کسری از ثانیه به اشتراک گذاریم. کار آرشیوها با تصمیم گیری دربارۀ 
اسناد اداری، با هدف ارزیابی، ذخیره، استفاده و امحای اطالعات شکل می گیرد و دارای 
طبیعتی رشدیابنده، و متنوع است. ازاین رو بهره گیری از فناوری در تسهیل کارکردهای 

آرشیوی به نظر منطقی، الزم و انکارنشدنی می آید.
ولی نگرانی وسواس گونۀ آرشیو در مراقبت از اسناد منحصربه فرد و نقش متعهدانه اش 
در پاسداشت از گنجینه های ملی، از آرشیو موجودی درون نگر و دورافتاده ساخته است تا 
نتواند مزایای استخدام فناوری در انجام وظایف را به خوبی درک کند و از آن به نفع آرشیو 

بهره برداری کند.
درون نگری و جدابودن از یکسو و تغییرات سریع فناوری ازسوی دیگر، به تدریج 
اسباب جاماندگی آرشیو را از تصمیم گیری به موقع برای اقدام های استراتژیک مبتنی بر 

کاربرد فناوری فراهم آورد و نپذیرفتن تغییرات رقم خورد.
دگرگونی های محیطی و تحوالت شگرف عصر اطالعات که برپایۀ فناوری شکل 
گرفته برخی از مفاهیم ارتباطی و مبنایی علوم را دستخوش تغییرات زیربنایی کرده است. 
باتوجه به محیط عمل آن ها ایجاب می کند تا  رشد فزایندۀ نرم افزاری و سخت افزاری 
مفاهیمی هم چون مالکیت و حق مالکیت، منشأ، منحصربه فردبودن، نظم اولیه و... قرائتی 
یابند؛ قیمومیت و تصدی گری به نظارت و هدایت تبدیل شود و همکاری و  جدید 

مشارکت به جای تک روی و یک جانبه نگری نقش ایفا کند.
باتوجه به اقتضای پیشرفت های اعجاب آور فنّاوری، آرشیوها می توانند بخش بزرگی 
از منابع خود را دسترس پذیر کنند؛ یعنی انجام رسالتی که سالیان زیاد بر دوش آن ها 
سنگینی می کرده است. ولی آیا روش های سنتی، اجبار به تغییری را که محیط های جدید بر 
آن ها تحمیل خواهند کرد می پذیرند؟ آیا اصاًل ظرفیت این پذیرش دیده می شود؟ چه میزان 
قابلیت تطبیق وجود دارد؟ آیا روش های قدیمی می توانند تحوِل دریافت اطالعات در 
کمتر از ثانیه را به وجود آورند؟ آیا تئوری های حاکم بر جامعۀ آرشیوی می توانند مفاهیم 
جدید خلق کنند و از دیدگاه های گوناگون به مسائل آرشیوی بنگرند و برایشان راه حل 

مناسب ارائه دهند؟
بدون تردید همراهی و همسازی با تغییرات، از ایجاد دگرگونی در دیدگاه ها شروع 
می شود و در ضرورت رویارویی با دنیای مجازی، دو اصل کلیدی خودنمایی خواهد کرد: 
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1. داشتن جسارت در استقبال از تغییرات؛ 2. پذیرش لزوم قرائت های جدید از مفاهیم 
مبنایی.

آرشیوها باید جرئت روبه روشدن با تغییرات را داشته باشند و اولین قدم را با بازنگری 
در مفاهیم برای بازتعریف آن ها براساس وضعیت جدید، بردارند.

یکی از مفاهیم اولیه و کلیدی که آرشیو همیشه روی آن تأکید داشته است مالکیت 
انحصاری و تصدی گری بر اسناد است. مقالۀ پیِش رو دیدگاه های برخی از آرشیویست های 
جهان را دراین باره بررسی می کند. پیش از ورود به متن الزم است تعریف هایی از چند واژه 

ارائه شود تا با برداشتی یکسان از واژگاْن به درکی مشترک از مفاهیم نائل آییم.

2. تعریف واژگان
در واژه نامۀ چندزبانۀ آرشیوی1 در سایت ایکا دو معنی برای تصدی درنظر گرفته شده است:
تصدی2: 1- مسئولیت مراقبت از اسناد براساس تملک فیزیکی آن ها. تصدی، همیشه 

شامل مالکیت قانونی یا حق کنترل دسترسی به اسناد نمی شود؛
موقعیت فیزیکی اسناد یا آرشیو.

انجمن آرشیویست های آمریکا برای معنی تصدی در واژه نامۀ اصطالحات آرشیوی 
و اسناد آورده است:

مراقبت و کنترل با هدف حفاظت و امنیت؛ سرپرستی.
و در ادامه بیان می کند که تصدی لزوماً متضمن عنوان قانونی برای مواد نیست.

تاریخچۀ تصدی3: توالی ادارات یا اشخاصی که فیزیک اسناد را از تولید تا رسیدن 
آن ها به آرشیو یا مخازن نسخ خطی تصدی کرده اند.

تاریخچۀ تصدی )از نگاه اسناد( توالی ادارات، خانواده ها یا اشخاصی است که از 
لحظۀ ایجاد اسناد آن ها را نگهداری کرده اند.

تاریخچۀ تصدی )از نگاه حقوقی( توالی ادارات، خانواده ها یا اشخاصی است که 
شواهد واقعی را از لحظۀ به دست آوردن تا ارائه به دادگاه، نگهداری کرده اند.

تاریخچۀ تصدی )از نگاه توصیف( به زیرمجموعۀ مدیر اطالعات در رمزگذاری 
توصیف آرشیوی گفته می شود که حاوی اطالعاتی دربارۀ زنجیرۀ مالکیت منابعی است که 

توصیف شده اند )واژه نامۀ چندزبانۀ آرشیوی، سایت ایکا(.
تصدی قانونی4: مالکیت و مسئولیت ایجاد سیاست حاکم بر دسترسی به مواد، 
انجمن  اسناد،  و  آرشیوی  اصطالحات  )واژه نامۀ  آن ها  فیزیکی  موقعیت  از  صرف نظر 

آرشیویست های آمریکا(.

1. Multilingual Archival Terminology

2. Custody

3. custodial history

4. legal custody

پساتصدی آرشیوی 
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متصدی1: 1. شخصی حقیقی یا حقوقی که مسئولیت کنترل فیزیک اسناد را برعهده 
دارد؛

2. فرد یا سازمانی که منابع را در اختیار دارد و مسئولیت مراقبت از آن ها را برعهده 
دارد )واژه نامۀ چندزبانۀ آرشیوی، سایت ایکا(.

این نظریه، آرشیویست برای به دست آوردن  تئوری پساتصدی آرشیو2: براساس 
فیزیک اسناد و حفاظت از آن ها تالشی نمی کند؛ بلکه نظارت مدیریتی بر اسناد را فراهم 

می آورد و اسناد در دست ایجادکنندگان آن باقی می ماند.
نظریۀ پساتصدی، نقش آرشیویست ها را از متولی اسناد غیرفعال در مخزنی متمرکز 
به نقش مدیر اسناد در تمام ادارات محل تولید، توزیع و استفاده از اسناد تغییر می دهد 

)واژه نامۀ اصطالحات آرشیوی و اسناد، انجمن آرشیویست های آمریکا(.
اسناد بدون تصدی3: اسناد آرشیوی که معموالً در قالب الکترونیکی هستند به جای 
انتقال به آرشیو در سازمان های مبدأ نگهداری می شوند. ممکن است بین آرشیو و سازمان 
مبدأ برای تأمین نرم افزار یا سخت افزار الزم برای خواندن اسناد توافقی انجام شود )واژه نامۀ 

اصطالحات آرشیوی و اسناد، انجمن آرشیویست های آمریکا(.
تصدی فیزیکی4: سرپرستی، مراقبت و کنترْل به ویژه با هدف حفاظت و امنیت. 
تصدی فیزیکی ممکن است با تصدی قانونی همراه باشد؛ البته همیشه این طور نیست 

)واژه نامۀ اصطالحات آرشیوی و اسناد، انجمن آرشیویست های آمریکا(.

3. تاریخچه
در سال 1922 میالدی سر هیالری جنکینسون5 »کتابچۀ راهنمای آرشیوهای اداری«6 را 
چاپ کرد؛ این کتاب متضمن اصول اولیۀ آرشیو به زبان انگلیسی بود. این راهنما به عنوان 
بخشی از مجموعۀ علمی-پژوهشِی »تاریخ اقتصادی و اجتماعی جنگ جهانی«7 منتشر 
شد تا طرحی برای مدیریت آرشیو اسناد جنگ جهانی اول ارائه دهد. وضعیت آشفته و 
پراکندۀ آرشیوهای انگلیس عمیقاً بر عزم جنکینسون به ایجاد نظم برای حفظ و نگهداری 
اسناد تأثیر گذاشت. جنکینسون در سال 1944 میالدی دربارۀ آرشیوهای انگلیس در جنگ 

جهانی دوم نوشت:
»انگلیس با دیگر کشورهای اروپا که صاحب آرشیوهای بزرگ هستند تفاوت دارد؛ 
زیرا هیچ کنترل مرکزی بر آرشیوهای پراکنده اش وجود ندارد ... نمی توان درک کرد که 
چگونه باید بر افکار و فعالیت های افراد -افرادی که در انگلستان نظریۀ پراکندگی را 
به وجود آورده اند-8 تأثیر گذاشت و فهماند که تمام آرشیوهای ملت، بدون استثنا، به دلیل 

1. custodian
2. postcustodial theory of archives
3. noncustodial records
4. physical custody
5. Sir Hilary Jenkinson:

 Sir Hilary( جنکینسون  هیالری  رس 
Jenkinson( در سال 1882 میالدی به دنیا 
آمد و در 1961 از دنیا رفت. آرشیویست 
راهنامی  و  بود  انگلیسی  نظریه پرداز  و 
آرشیوهای اداری را در سال 1922 چاپ کرد. 
او مدعی بود: »مؤثرترین بحث های آرشیوی 
در انتقال مالکیت از تولیدکنندۀ اسناد به 
آرشیو، تضمین حفاظت فیزیکی و اخالقی 

اسناد است.«
6. A Manual of Archive 
Administration

7. Economic and Social History of 

the World War
8. آرشیوهای انگلیسی، طبق طبقه بندی ای 
شده است،  شناخته  به رسمیت  عموماً  که 
عمومی  )مرکزی(،  عمومی  گروه  پنج  در 
)محلی(، نیمه دولتی، خصوصی، و کلیسایی 
قرار می گیرند. ... انگلستان با دیگر کشورهای 
بزرگ صاحب بایگانی در اروپا ازاین جهت 
تفاوت دارد که کنرتل مرکزی بر این تعداد 
بایگانی وجود ندارد ... کسی نیست که بتواند 
به آن ها بگوید »این کار را بکن« یا »این کار 

را نکن« )جنکینسون، 1944(.

بهناز  زرین کلکی
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ماهیت خود قسمت هایی از یک ُکلِّ واحد را تشکیل می دهند و رفتار آن ها باید باتوجه به 
این موضوع شکل بگیرد« )باستین، 2004(.

فراهم  آرشیو  برای تصدی گری  آرشیوی جنکینسون، چارچوبی محکم  راهنمای 
می کند و آن را تا حد یک اصل مسلم آرشیوی باال می برد؛ چیزی که بعدها زیربنای دفاعیۀ 

جنکینسون در حفاظت اخالقی و فیزیکی از اسناد آرشیوی شد.
جنکینسون باور داشت که: »کیفیت آرشیو به مسیر باثبات و بی عیب و نقص متولیان 
امر وابسته است ... این پرسش طبیعتاً خودنمایی می کند که مالک تصدی چیست؟ به نظر 
می رسد تصدی و مسئولیت هر فرد یا مسئوْل تمام نمی شود مگر اینکه صریح و روشن، 

وظایف خود را به عنوان محافظ آرشیو به دیگری واگذار کند« )باستین، 2004(.
راهنمای آرشیوی جنکینسون، چارچوب کاری شلنبرگ1 را در ساخت تئوری اش 
شکل داد. اثر شلنبرگ »آرشیوهای مدرن: اصول و تکنیک ها«2 نام داشت و در سال 1954 
میالدی براساس شیوه های موجود در آرشیو ملی ایاالت متحده انتشار یافت. درحالی که 
شلنبرگ بسیاری از اصول آرشیوی جنکینسون را پذیرفت، ولی مفهوم تصدی مداوم را 
درزمینۀ اسناد مدرن رد کرد و آن را سنگین و غیرواقعی دانست و تأکید کرد: پیچیدگی 
اسناد و تولید اسناد مدرن، هر تالشی را برای ترسیم »تصدِی مستمر« بی نتیجه می کند. او 
درعوض توصیه کرد، درصورتی می توان مؤسسات را به عنوان آرشیو پذیرفت که اسنادی 
را که به عنوان اسناد آرشیوی اعالم می کنند عالوه بر »قابل قبول بودن« )یعنی اسناد اداری 
بودن(، سایر شرایط آرشیوی بودن را هم احراز کرده باشد. درحالی که شلنبرگ تصدی را 
راهی برای تأیید صحت اسناد واردشده به آرشیو نمی دید، ولی پس از انتقال اسناد به آرشیو، 
تصدی را تنها روش برای حفظ ارزش های اسناد می دانست. او برای رسمیت دادن به این 
حفاظت، مفاهیم تصدی فیزیکی و قانونی را ارائه داد که امروزه به عنوان دو ستون حاکم 
بر انتقال اسناد در ایاالت متحده باقی مانده است. تصدی درحال حاضر ازسوی آرشیو ملی 
ایاالت متحده به عنوان »سرپرستی یا کنترل اسناد« شامل مالکیت فیزیکی )تصدی فیزیکی( 
و مسئولیت قانونی )تصدی قانونی( تعریف شده است؛ مگر اینکه یکی از آن دو به طور 

مشخص ذکر شود )باستین، 2004(.
بی شک رویکرد شلنبرگ دربارۀ تصدی، ناشی از تشخیص نیاز به آرشیو متمرکز 
فدرال در ایاالت متحده است. تا سال 1934 میالدی یعنی تا قبل از تأسیس آرشیو ملی، 
آرشیو مرکزی وجود نداشت. در قرون هجده و نوزده، اسناد مربوط به ایالت ها و ادارات 
محلی در نقاط مختلفی پراکنده بود و نظارت و کنترل متمرکزی نداشت و اغلب دچار 

آتش سوزی می شد و یا از محلی به محل دیگر منتقل می شد.

1. T. R. Schellenberg:
 Theodore( شلنربگ  روزولت  تئودور 
در   )Roosevelt Schellenberg
در  و  آمد  به دنیا  میالدی  24فوریۀ1903 
او  رفت.  دنیا  از  میالدی  14ژانویۀ1970 
بود.  آمریکایی  نظریه پرداز  و  آرشیویست 
انتشارات و ایده های شلنربگ بخشی از پایه 
و اساس تئوری و عمل آرشیوها در ایاالت 
متحده است. او به ویژه به عنوان پیش گام 
دربارۀ  آمریکایی  آرشیوهای  ایده های 

ارزشیابی، شناخته شده است.
2. Modern Archives: Principles and 

Techniques

پساتصدی آرشیوی 
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 شلنبرگ با تعریف تصدی ازنظر مالکیت عمومی، تصدی مستمر را از بحث خارج 
کرد و آن را لغو اعالم کرد؛ یعنی »هنگامی که اسناد از تصدی یک سازمان خارج و به 
سازمانی دیگر منتقل می شوند، مالکیت اسناد انتقال نمی یابد؛ بلکه آن ها متعلق به دولت 

خواهند بود« )باستین، 2004(.
اصل تصدی ای که جنکینسون بیان کرده بود در انگلستان پذیرفته شد و با تغییراتی به 
کانادا و استرالیا وارد شد. در آرشیوهای آمریکا هم، تصدی طبق تعریف شلنبرگ پذیرفته 
شده بود و بدون تردید تا سال 1980 میالدی که اف جرالد هام1، نظریۀ جدیدش را ارائه 

داد، به کار گرفته می شد )باستین، 2004(.
در سال 1981 میالدی اف جرالد هام در مقاله ای به نام »استراتژی آرشیو در عصر 
پساتصدی«2 سخن شلنبرگ دربارۀ آیندۀ حرفه ای آرشیو را چنین نقل می کند: »آیندۀ کاری 
آرشیویست با منابعی که با آن کار می کند تعیین می شود.« شلنبرگ این صحبت را در سال 
1958 میالدی در کنفرانس ساالنۀ انجمن آرشیویست های آمریکا با عنوان آیندۀ حرفه ای 

آرشیو گفته بود )هام، 1981(.
هام، سخن شلنبرگ را قبول داشت و تغییرات ماهیتی اسناد را که متأثر از جو حاکم 

بود مشاهده می کرد.
او شاهد نفوذ و گسترش سریع فناوری در عرصه های مختلف زندگی بشری بود. 
انباشتگی اطالعات، ورود رایانه ها، دستگاه کپی اداری و افست ارزان قیمت را که جملگی 
دارای امکان تولید و انتشار اطالعات با تیراژ حیرت آور بودند می دید و می دانست که 
آرشیو باید دیر یا زود با وضعیت جدید روبه رو شود؛ ازاین رو در همان مقاله، تئوری 

جدیدی را برای آیندۀ حرفه ای آرشیو بیان کرد.
هام دو اصل بنیادی را برای رویارویی با دنیای جدید مطرح می کرد: 1- توسعۀ 
برنامه های آرشیوی؛ 2- تمرکزنکردن بر منابع. او خواستار ایجاد تغییرات اساسی تر بود 
و می خواست نقش منفعل آرشیوها را به نقش »فعال تر و شاید خالق تر« تبدیل کند؛ 
به نحوی که بتوانند به انتخاب دست بزنند و در مواجهه با دنیای جدید قدرت خطرکردن 

را داشته باشند )فلکنر، 2014(.
تئورِی هام، در دهۀ 1990 میالدی بازخوانی شد و به عنوان بحث های غلط آرشیوی 
در آن تشکیک شد. در این دهه اغلب برنامه ریزان آرشیوی هنوز تئوری تصدِی مبتنی بر 
مالکیت را برای آرشیوها قائل بودند و طبق آن عمل می کردند. لوچیانا دورانتی3 در سال 
1996 میالدی با نظریۀ هام مخالفت کرد و پیرو نظریۀ سر هیالری جنکینسون مدعی 
شد که آرشیو جایی است که اصالت اسناد را تضمین و از آن ها حفاظت می کند و اگر 

1. F. Gerald Ham:
دکرت اف. جرالد هام )F. Gerald Ham( در 
سال 1930 میالدی در نیوجرسی آمریکا به دنیا 
آمد. دکرتای خود را در رشتۀ تاریخ آمریکا اخذ 
کرد. او عضو انجمن آرشیویست های آمریکا 
ویسکانسین  ایالت  تاریخ  انجمن  عضو  و 
است و جزو نظریه پردازان معارص آرشیوی 
محسوب می شود. او بیست ونهمین رئیس 
انجمن تاریخی ایالت ویسکانسین آمریکا بود 
و به ریاست انجمن آرشیویست های آمریکا 

نیز رسید.

2. Archival Strategies for the Post-
Custodial Era”
3. Luciana Duranti:

 )Luciana Duranti( دکرت لوچیانا دورانتی
یکی از نظریه پردازان آرشیوی است. او استاد 
علوم آرشیوی در دانشگاه بریتیش کلمبیا 
اسناد  متخصص  او  کاناداست.  ونکووِر  در 
الکرتونیکی است و از سال 1998 میالدی، 
مدیر پروژۀ تحقیقاتی اسناد الکرتونیکی به نام 

اینرتپرس است.

بهناز  زرین کلکی
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منابع توزیع شوند، اصالت و حفاظت اسناد خدشه دار خواهد شد یا درمعرض خطر 
قرار خواهد گرفت. آرشیویست های بسیاری با اصِل نظریۀ دورانتی و جنکینسون مبنی بر 
تضمین اصالت و حفاظت سند موافق بودند ولی با مخاطره انگیزبودن توزیع منابع مخالفت 
کردند. یکی از کسانی که با این حرف مخالفت کرد تری کوک1 بود. به عقیدۀ او آیندۀ 

آرشیو، دسترسی به هاب ها2 و آرشیوهای مجازِی بدون دیوار است )کانینگهام، 2011(.
کوک معتقد است حتی آرشیویست هایی که به مجموعه های کاغذی اهمیت می دهند 
هم باید به رویکردهای جدید برای اسناد الکترونیکی فکر کنند؛ زیرا این اسناد درهرصورت 
به دستشان خواهد رسید و در طوالنی مدت هیچ آرشیوی از این چالش در امان نخواهد 
بود. اگرچه سرعت تغییرات در پدیده ها متفاوت است، ولی باالخره این تغییرات به آرشیو 

هم می رسد.
او معتقد است که نگرش ما به آرشیو، کاغذی است و سعی می کنیم با ذهنیت 
کاغذی و با تجربیاتی که در آرشیوهای کاغذی داریم با واقعیت های دنیای الکترونیکی کنار 
بیاییم و همین موضوع موجب بروز اخالل های عملکردی ناخوشایندی در سلسله مراتب 
آرشیوی شده است. کوک راه حل را اندیشیدن به پارادایم جدیدی می داند که آرشیو را از 
ساختارمحوری به فرایندمحوری می رساند و آرشیویست ها را از تمرکز بر نَفس اطالعات 

به جست وجو و انتقاِل فهم و دانش سوق می دهد )کوک، 2007(.
از  برخی  آرشیوهاست.  سنتی  فضای  بر  غلبه  درحال  آرشیو  پساتصدی  تئوری 
آرشیویست های طرفدار این تئوری عبارت اند از: تری کوک و هیو تیلور از کانادا؛ آنجلیکا 
منه-هریتز3 از آلمان؛ دیوید بیرمن4، مارگارت هیدستروم5، هلن ساموئلز6، و چارلز دالر7 از 

ایاالت متحده؛ پیتر اسکات8، گلندا آکلند9، و سو مک کمیش10 از استرالیا.

4. پارادایم پساتصدی
فرایندهای آرشیو سنتی درمقابل تحوالت سریع فناوری، درمعرض خطر منسوخ شدن قرار 
دارند. روش خطِی فراهم آوری، حفظ و نگهداری، دسترسی و ارائۀ خدمات، برمبنای الگوی 
مراقبت از منابع آرشیوی در مراکز آرشیوی انجام می شود که در پارادایم پساتصدی جوابگوی 
نیاز دستگاه ها نخواهد بود. اقتضای محیط های الکترونیکی چنین است که روش خطی در 
فرایندهای سنتی کارایی خود را ازدست می دهند؛ بنابراین استراتژی جدید می تواند به جامعۀ 
آرشیوی ما کمک کند تا به هدف نهایی خود که کمک به ثبت وضبط وقایع برای پشتیبانی از 

پاسخگویی و پرورش هویت و محافظت از حافظۀ ملی است، برسد.

1. Terry Cook:
سال  در   )Terry Cook( کوک  تری  دکرت 
در  او  متولد شد.  کانادا  ونکوور  در   1947
در  آلربتا،  دانشگاه  از  را  کارشناسی   1969
1970 کارشناسی ارشد را از دانشگاه کارلتون، 
و در 1977 دکرتای تاریخ کانادا را از دانشگاه 
کوئین دریافت کرد. چندین سال در آرشیو 
ارزشیابی  متخصص  به عنوان  کانادا  ملی 
تا 2012  سال های 1998  بین  او  کرد.  کار 
میالدی استادیار برنامۀ مطالعات آرشیوی در 
گروه تاریخ دانشگاه منیتوبا بوده است. او 
عضو رسمی انجمن آرشیویست های امریکا 
و  است  کانادا  آرشیویست های  انجمن  و 
به عنوان نظریه پرداز آرشیوی، نظریۀ ارزشیابی 
کالن )macro appraisal( را ارائه داده است. 
باقی  کتاب  و  مقاله  ده ها  بیش از  او  از 
مانده است. او در سال 2014 براثر رسطان 

لوزاملعده در اوتاوا درگذشت.
2. Hubs
3. Angelika Menne-Haritz:
Angelika Menne-( منه-هریتز  آنجلیکا 

Haritz( مدیر دانش رسای آموزش آرشیو در 
آملان است. زمینه های پژوهشی او بررسی 
و  ارزشیابی  و  آرشیوی،  و  اداری  اطالعات 
کیفیت مدیریت در آرشیو است. او مؤلف 

بیش از یک صد مقاله و کتاب است.
4. David Bearman:

رسدبیر   )David Bearman( برمن  دیوید 
مجلۀ آرشیو و انفورماتیک موزه: فصل نامۀ 

انفورماتیک میراث فرهنگی
 Archives and Museum Informatics:(
 Cultural Heritage Informatics

)Quarterly
است. در سطح بین املللی، مشاور خدمات 
اطالعات میراث فرهنگی و مدیریت اسناد 
رهربِی  او  می شود.  شناخته  الکرتونیکی 
تبادل اطالعات  توسعۀ آرشیوها و موازین 
موزه ای مانند MARC-AMC و CIMI را 
برعهده داشته و از سال 1991 به پیرشفت 
و توسعۀ تعامل های چندرسانه ای در موزه ها 
کمک کرده است. او در سمت معاون مدیر 
اطالعات در مؤسسۀ  منابع  دفرت مدیریت 

اسمیتسونیان هم خدمت کرده است.
5. Margaret Hedstrom:

 Margaret( هیدسرتوم  مارگارت  دکرت 
دیجیتال،  حفظ  درزمینۀ   )Hedstrom
کار  الکرتونیکی  اسناد  مدیریت  و  آرشیو 
از  تاریخ  دکرتای  مدرک  دارای  و  کرده است 
دانشگاه ویسکانسین آمریکاست. پروژه های 
بین املللی  سطح  در  را  آرشیوی  تحقیقاتی 

مدیریت کرده است.

پساتصدی آرشیوی 
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آرشیویست ها برخالف کتابداران نه تنها می خواهند از چیستی منبع مطلع شوند، بلکه 
مایل اند جواب این سؤال ها را هم دربارۀ منبع بیابند: چه زمانی؟ توسط چه کسی؟ به 
چه کسی؟ کجا؟ چگونه؟ چرا؟ چه ارتباطی با سایر اسناد؟ با استفاده از چه رسانه ای؟ 
درارتباط با چه عملکردی، برنامه ای یا فعالیتی درحال یا در طول زمان بوده است؟ این 
سؤال ها بر سه ویژگی اسناد داللت دارد: محتوا؛ ساختار؛ زمینه. یافتن پاسخ ها، هستۀ مرکزی 
فعالیت های آرشیوی را شکل می دهد. در اسناد سنتی، سه ویژگی مذکور در رسانه ای 
فیزیکی که با چشم انسانی قابل رؤیت است، جمع شده اند؛ ولی محتوا، ساختار و زمینه 
در اسناد الکترونیکی، تفاوتی معنادار با اسناد سنتی دارند. تنها ویژگی ای که این دو نوع را 
شاید بتواند کمی به هم شبیه کند محتواهای آن هاست؛ ولی بازهم آنچه در صفحۀ نمایشگر 
رایانه مشاهده می شود یک سری پیوندهای منطقی در نرم افزار یا سیستم عامل است که 
دستورالعمل هایی را صادر می کند تا از پایگاه داده، مقادیر مربوطه را جست وجو کند و 
سپس نمایش دهد و آن با چیزی که در دنیای واقعی جزو سند محسوب می شود، متفاوت 
است. اطالعات بسیاری وجود دارد که نرم افزار و سیستم عامل می تواند در یک لحظه باهم 
جمع کند و سند مجازی را تشکیل دهد. در برخی موارد اگر نرم افزار یا سیستم عامل تغییر 
کند، یا نسخۀ جدید و به روزرسانی شده اش به سیستم اضافه شود، بعضی از مقادیر داده 
تغییر می کند و روابط بین نامه های الکترونیکی، گرافیک، صفحه گسترده و پایگاه داده در 
اکثر سیستم عامل ها ازبین می رود یا تغییر می کند. با ازبین رفتن یا تغییر سند مجازی، شواهِد 

کاری نیز ازبین خواهد رفت و این یکی از مشکالت دنیای جدید است.
در این محیط جدید و پیچیده، آرشیویست ها و متخصصان اطالعات باید مسئولیت 
کار را برعهده گیرند و از نگهبانان منفعل به سمت مستندسازان فعال حرکت کنند و از 
مدیریت اسناد واقعی گرفته تا درک زمینۀ مفهومی1، فرایندهای کاری و هدف عملکردی 

در ایجاد اسناد، همه را عهده دار شوند )کوک، 2007(.
تئوری پساتصدی آرشیوی هام، برمبنای پاسخش به دنیای جدید، یعنی تمرکزنکردن 
بر منابع، استوار می شود. او معتقد بود دو تحول مهم )تأثیر فناوری بر اسناد آرشیوی و 
گسترش برنامه های آرشیوی( به طور فزاینده ای دنیای آرشیو را در دورۀ پساتصدی شکل 
می دهد. به نظر او الزم است تا آرشیوها و آرشیویست ها برای استفاده از تمام ظرفیت ها و 

هم چنین کمک به حل مشکالت ایجادشده، نکات زیر را درنظر بگیرند:
1. باید برنامه های به دست آوردن منابع را منسجم و جامع در همۀ سطوح اعم از ملی، 

منطقه ای و محلی توسعه داد؛
2. باید از مزایای فناوری مدرن استفاده کرد تا دسترسی آسان و متمرکز به منابِع 

6. Helen Samuels:
 )Helen Samuels( ساموئلز  هلن 
آرشیویستی آمریکایی و محقق مطالعات 
آرشیوی است. با مقالۀ »چه کسی گذشته 
مستند  و  شد  شناخته  می کند؟«  کنرتل  را 
سال  در  او  کرد.  ارائه  را  آرشیوی  اسرتاتژی 
1943 میالدی در نیویورک به دنیا آمده است 
و دارای کارشناسی ارشد در علوم کتابداری 

است و در سال 2006 بازنشسته شد.
7. Charles Dollar:

چارلز دالر )Charles Dollar( آرشیویستی 
آمریکایی است که نقشی مهم در رهربی 
آرشیویست های  انجمن  اولیۀ  تالش های 
آمریکا و انجمن بین املللی آرشیو در پرداخنت 
به چالش های اسناد الکرتونیکی داشته است 
و به عنوان متخصص مدیریت چرخۀ حیات 
اسناد الکرتونیکی شناخته می شود. او مورخ 
در دانشگاه ایالتی اوکالهام )1974-1968(، 
مدیر برنامۀ اسناد الکرتونیکی در آرشیو ملی 
دانشگاه  در  آرشیو  استاد   ،)1994-1974(
بریتیش کلمبیا )1994-1999( و پیش گام در 
ایجاد برنامۀ حفاظت از اسناد الکرتونیکی 

آرشیو ملی در دهۀ 1970 بوده است.
8. Peter Scott:

آرشیویست   )Peter Scott( اسکات  پیرت 
بانفوذ اسرتالیایی است که به دلیل فعالیتش 
برای  »رسی«  توصیف  سامانۀ  تهیۀ  در 
آرشیوهای اسرتالیا و نیوزلند موردتوجه است. 
زبان شناسی  درزمینۀ  او  تحصیلی  سوابق 

است.
9. Glenda Acland:

گلندا آکلند )Glenda Acland( آرشیویستی 
اسرتالیایی است که طرح ثبت فراداده های 
در  و  کرده است  ارائه  را  اسرتالیا  آرشیوی 
پروژۀ اینرتپرس کار می کند. او رئیس آرشیو 
دانشگاه  در  اسناد  مدیریت  خدمات  و 
انتشارات  از  یکی  اسرتالیاست.  کوئینزلند 
مهم او واژه نامۀ اصطالحات آرشیوی است. 
تخصص او در مدیریت اسناد الکرتونیکی 

است.
10. Sue McKemmish:

 Sue( مک کمیش  سو  پرفسور 
آرشیویستی  و  دانشمند   )McKemmish
اسرتالیایی است که درزمینۀ علوم آرشیوی کار 
می کند و در دانشکدۀ فناورِی موناِش ملبورن 
اسرتالیا تدریس می کند. او دانشیار دانشگاه 
است و 15 سال در آرشیو ملی اسرتالیا کار 

کرده است.

1. conceptual context
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افزون شونده، پیچیده و غیرمتمرکز را فراهم کرد؛
3. باید با تأثیر فناوری های نوین در انباشت اطالعات مقابله کرد و برنامه هایی را برای 

حفظ اطالعات و استفادۀ انتخابی از آن ها تهیه کرد؛
4. باید در حل وفصل تضادِ بین آزادی اطالعات و حق حریم خصوصی مشارکت 

کرد؛ زیرا بر کیفیت و محتوای اسناد آرشیوی و دسترسی به آن ها تأثیر می گذارد؛
5. باید از منابع محدودی که برای فعالیت های آرشیوی در سطح کشور وجود دارد، 

بهتر استفاده کرد )هام، 1981(.
پارادایم پساتصدی به آرشیوها اجازه می دهد تا از سازمانی تصدی گر به سازمانی 
هدایت گر و ناظر تبدیل شوند. با تغییر رویۀ سنتی به رویکرد دموکراتیک پساتصدی، 
ارزشمندی اسناد به دلیل وابستگی به مخازن آرشیوی ازبین می رود؛ اولویت داشتن منشأ بر 

محتوای سند رنگ می بازد و به این ترتیب قدرت پویای آرشیوی شکل می گیرد.
پارادایم پساتصدی، رویکرد آرشیو را از سرپرستی فیزیکی اسناد تغییر می دهد و 
فعالیت آرشیویست را نه در مخازن سازمانی و نه در محل ایجاد سند، تعیین می کند؛ بلکه 
فضای سومی بین »مخزن« و »محل ایجاد« درنظر می گیرد که می تواند از محدودیت های 
آن دو عبور کند ولی کارایی هر دو را داشته باشد و درعین حال متعلق به هیچ کدام نباشد.

حامیان این الگو مفهوم پساتصدی را برای اسناد الکترونیکی تبلیغ می کنند و آرشیو 
آرشیویست ها  به  الگوی جدید،  می کنند. طرفداران  تعریف  راه حْل  آخرین  را  متمرکز 
می گویند که خود را متولیان اسناد ندانند؛ زیرا این نقش چندان حرفه ای نیست. آن ها 
معتقدند که تولیدکنندگان سند یا حتی مؤسسات، چه آرشیوی باشند چه نباشند می توانند 
از اسناد و پرونده های آرشیوی مراقبت کنند؛ گرچه نقش و مسئولیت آرشیو انکارناپذیر 

است )هنری، 1998(.
به نظر تری کوک روندهای پساتصدی و پست مدرنیستی بر همۀ کسانی که اطالعات 
اسناد را تولید، مدیریت، نگهداری و استفاده می کنند تأثیر می گذارد. او معتقد است که 
پارادایم جدید وظیفۀ آرشیوها را از دریافت اسناد در انتهای حیات آن، به مستندکردن و 
ایجاد روش های تولید سند در ابتدای کار، تبدیل می کند؛ یعنی نفوذ به حیطۀ فرایندهای 

تولید، عملکرد و برنامه هایی که به ایجاد سند منجر می شود )کوک، 2007(.
بسیاری از آرشیوها هنوز تئوری هام را پیاده نکرده اند، ولی به نحوی با آن همگرایی 
دارند. مثاًل آرشیو ملی کانادا از تئوری پساتصدی آرشیوی یا تصدی غیرمتمرکز پیروی 
نمی کند؛ ولی این به معنای ردکردن تئوری نیست. رویکرد متداول آرشیو ملی کانادا تصدی 
بر اسناد الکترونیکی است؛ بااین حال برخی از انواع خاص اسناد الکترونیکی را که از کنترل 

پساتصدی آرشیوی 



156
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت سوم پاییز 1400، شامرۀ پیاپی 123

ایجادکنندگان آن خارج می کند، اجازه می دهد برای مدت زیادی در همان سازمان بمانند. 
درنهایت اگر سازمان دچار نقصی شد یا سامانه اش کار نکرد یا خواست اسناد را برای 
استفادۀ خودش نگه دارد، آن وقت آرشیو ملی وارد عمل می شود و نقش تصدی گرانۀ خود 

را ایفا می کند )واژه نامۀ اصطالحات آرشیوی و اسناد، انجمن آرشیویست های آمریکا(.

5.  نتیجه گیری
اسناد الکترونیکی دقیقاً مانند اسناد کاغذی نه تنها برای افزایش بهره وری موردنیازند، بلکه 
برای »تأیید مسئولیت پذیری مدیریت، استمرار عملکرد، مدرک بودن، مستند قانونی برای 
فعالیت ها، بازیابی و برآورد خسارت ها و تشکیل حافظۀ دستگاهی« نیز به آن ها رجوع 

خواهد شد.
طرفداری از رویکرد پساتصدی آرشیو به این معنا نیست که آرشیوهای آینده، دیگر 
از اسناد فیزیکی حفاظت و نگهداری نمی کنند، اگرچه این حرف برای انواع خاصی از 
اسناد الکترونیکی صحیح است؛ ولی طرفداران این تئوری هیچ وقت مدعی توقف کار 
آرشیویست ها درقبال انباشت عظیم اسناد کاغذی نیستند و ابداً کار آرشیویست های سنتی 
را بی اهمیت و بیهوده نمی دانند؛ بلکه می گویند جهت گیری تئوری پساتصدی در دنیای 
آرشیو به آن معناست که شیوه ها، طرز فکر و آن نوع نگرش آرشیوها و آرشیویست ها 
که در دورۀ تصدی گری بر اسناد کاغذی وجود داشته است، باید تغییر کند؛ برداشت های 
قدیمی از ایجاد اسناد و مدیریت اسناد باید متحول شود و تعاریف، مجدداً بازنگری شود 

تا ظرفیت تطبیق با وضعیت موجود را دارا باشد.
آن ها معتقدند می توان با استفاده از استراتژی های همکاری، دستیابی به برنامه ها، 
برنامه ریزی و تحقیق و توسعه در سطح ملی یا بین سازمانی، نتایجی را به دست آورد. 
مسلماً تغییر هرگز آسان نیست و به سازگاری روان شناختی در افراد نیاز دارد. در تحقق این 
تئوری نیاز است تا دستگاه ها اولویت های خود را در تعامل با منابعشان تغییر دهند. تغییر، 
در اغلب مواقع با تعارض منافع و خطرپذیری اقدامات همراه است و این چیزی است که 

کمتر دستگاهی زیر بار آن خواهد رفت.
پس چگونه می توان تغییر پارادایمی را که کوک از آن صحبت می کند اجرا کرد؟ 
دستگاه ها و آرشیوها درحالی که شاهد تغییرات محیط پیرامون خود هستند، مایل اند اصول 

گذشته را حفظ کنند؛ اصولی که در تعامل با دنیای جدید بی سالح است.
نباید ناامید شد، زیرا تغییر و تطبیْق آهسته انجام می شود. تغییرِ پارادایم به معنای تطبیق 
فناوری نیست تا بتوان کارهایی را که همیشه انجام می شده است با کمک رایانه ها کمی 
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سریع تر یا کمی هوشمندتر انجام داد؛ چنین پیشرفت هایی، درحالی که تسکین کوتاه مدت 
دارند و بدون شک تاحدی مفیدند، درنهایت توهمی بیش نیستند؛ زیرا آن ها برای مقابله 
با تحول اساسی در آرشیوها و در جامعۀ اطالعاتی ناکافی اند. این مکانیسم ها و روش ها 
وسیله اند و نه هدف. هدْف ارزیابی مجدد از حرفه و نقش آرشیویست در جامعه است تا 
بتوان شاهد تولد واقعی آن بود. ازاین رو پیشنهاد می شود تا سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی 
ایران به عنوان متولی امور اسنادی کشور اهداف مشترکی را تبیین کند و هسته های مطالعاتی 

ویژه ای را در این زمینه تشکیل دهد.
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