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 هرســاله 19 اردیبهشــت فرصتــى
ــا ارزش ــه ب ــه گنجین ــا ب  اســت ت
و نگهــدارى  اهمیــت   اســناد، 
ــم. اســناد  حفاظــت از آن بپردازی
ــت ــى  مل ــه تاریخ ــل تجرب  حاص
 هــا هســتند و عــدم بهــره منــدى
بهــا گــران  ســرمایه  ایــن   از 
 میتوانــد موجــب تکــرار خطاهــا و
 اشــتباهات گذشــته شــود. از ایــن
ــى ــل ارتباط ــناد پ ــظ اس  رو حف
هــر آینــده  و   میــان گذشــته 
ــرى ــش موث ــتو نق ــرزمینى اس  س
 در تــداوم تاریخــى، فرهنگــى،
طــى مــا  زمانــى  و   فکــرى 
ــت. ــته اس ــادى داش ــرون متم  ق

 هــدف از نگهــدارى و حفاظــت
مکتــوب، میــراث  و   اســناد 
هــاى پیشــینه  از   حفاظــت 
اســت. گذشــتگان   ارزشــمند 
ــدف ــا ه ــز ب ــت نی  19 اردیبهش
مســتند میــراث  از   حفاظــت 
آگاهــى   افزایــش   و  بشــرى 
دولــت و  عمومــى  مــردم 
اهمیــت و  ارزش  دربــاره    هــا 
 نگهــدارى از ایــن میــراث، بــه نــام
ــوب" ــراث مکت ــناد و می  "روز اس
اســت. گــذارى  شــده   نــام 

نگهــدارى اهمیــت  کنــار   در 
ــش آرشــیوها ــه نق ــد ب ــناد بای  اس
 در فضــاى مجــازى بــه عنــوان
 نهــاد هــاى مهــم اطــالع رســانى و
 خدمــت بــه کاربــران بــه ویــژه در
 دوران بحــران در کشــورها توجــه
ــیوها ــرا آرش ــت. زی ــژه اى داش  وی
تاریخــى  بــه عنــوان حافظــان 
 ملــت هــا مــى تواننــد بــا اســتفاده
گذشــتگان تجربیــات  ارائــه   و 
 نقــش مهمــى در مدیریــت بحــران
ــا توجــه  در جامعــه ایفــا کننــد. ب
 بــه مطالــب گفته شــده در ســخن
ــه ــه ب ــژه نام ــماره از وی ــن ش  ، ای
 "  آرشــیوها در فضــاى مجــازى
پــردازد. " مــى   _ فرصــت هــا 
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 ایکا  در فضاى مجازى  و کوید 19 

                                                 دانش آموخته ارشد مطالعات آرشیو دانشگاه الزهرا س مترجم: سارا سلطانى

 sarasoltany72@gmail.com

ــده ــود آم ــران بوج ــه بح ــا توج ــر ب ــان حاض  در زم
ــن ــرى ای ــد 19 و جهانگی ــارى کوی ــوص بیم  درخص
 بیمــارى، کارکنــان ســازمان هــا در تالشــند تــا
 خدمــات خــود را در فضــاى مجــازى ارائــه داده و
ــران را تســهیل نماینــد. در ایــن بیــن  دسترســى کارب
 شــوراى جهانــى آرشــیو نیــز اقداماتــى را در ایــن
ــا ــه آنه ــه ب ــه در ادام ــانده ک ــام رس ــه انج ــه ب  زمین
میشــود. اشــاره 
 نقــش حیاتــى آرشــیوها و خدمــات اســناد را نمیتــوان
ــدون ــت. ب ــم گرف ــت ک ــوار دس ــان دش ــن زم  در ای
 آرشــیوها، آرشیویســت هــا و مدیــران اســناد، مشــاغل،
ــن ــاى بی ــازمان ه ــایر س ــت و س ــى، دول ــه مدن  جامع
ــتن ــدون داش ــد . ب ــت کنن ــد فعالی ــى نمیتوانن  الملل
ــه ــم گرفت ــه تصمی ــح چگون ــناد صحی ــات و اس  اطالع
 میشــود و یــا خدمــات درمانــى چگونــه ارائــه خواهنــد
 شــد؟ ایــن جایــى اســت کــه آرشیویســت هــا، مدیــران
 اســناد و مدیــران اطالعــات وارد بــازى میشــوند.
ــاغل و ــظ مش ــراى حف ــا ب ــیوها و آرشیویســت ه  آرش
 دولــت بســیار مهــم هســتند، حتــى اگــر قــرار باشــد
 در خانــه وظایــف شــغلى خــود را انجــام دهنــد.
ــا ــا ب ــد ت ــالش میکنن ــا ت ــت ه ــیوها و آرشیویس  آرش
ــات ــه خدم ــاى ارائ ــدل ه ــد و م ــاى جدی ــت ه  واقعی
 خــود را ســازگار ســازند گرچــه ایــن کار آســانى
. نیســت

ــان ــا در زم ــت ه ــراى آرشیویس ــکا ب ــم ای ــام مه  پی
اســت: ایــن  حاضــر 
 
باشــد" ارتبــاط  در  امــا  بمانیــد  خانــه   "در 

ICA. (2020). Retrieved 2020, Apr. 02, from 
https://www.ica.org/en/stayhome-learn-from-home-ica-s-of-
fer-to-the-archival-community-
during-covid-21 

منبع

ــى تهیــه کــرده اســت کــه ــکا یــک نقشــه دیجیتال  ای
 میتــوان اطالعــات مربــوط بــه یــک نمایشــگاه آنالیــن،
 کاتالــوگ دیجیتالــى، مجموعــه هــاى دیجیتالــى
ــه ــع را ب ــع آورى مناب ــروژه جم ــک پ ــا ی ــاص ی  خ
ــا در ــد از آنه ــران بتوانن ــا کارب ــت ت ــتراك گذاش  اش
اســتفاده هســتند،  خانــه  در  کــه   حالــى 

 کنند.

 نقشه دیجیتال

 آموزش آنالین
 ایکا فرصتى را براى آرشیویست ها فراهم آورده تا مهارت
 هــاى خود را ارتقــا دهند. این دوره ها شــامل موارد زیر

 است:
 • دوره مقدمه اى بر مدیریت اسناد 
 • دوره درك و اســتفاده از بیانیــه جهانــى در 

 آرشیوها

 همچنین از دیگر اقدامات ایکا میتوان به موارد زیر اشاره
کرد:

 
 • دســترس پذیــر ســاختن ســخنرانى هــاى 

 کنفرانس ایکا 2019
  • دسترس پذیر ساختن مجله فلش دوساالنه 
 • دسترس پذیر ساختن خبرنامه الکترونیکى 

 ایکا

International Council on Archives (ICA)1

2 COVID 19 
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 فضاى مجازى و گردآورى اسناد آرشیوى :

 اقدام آرشیو دانشگاه ویسکانسین مادیسون  در جمع آورى
اسناد کوید 19

دانشجوى کارشناسى ارشد مطالعات آرشیوى ورودى _97خدیجه سلطانیان

Soltanian27@yahoo.com

 کویــد 19 تاثیــر عمیقــى در جهــان بــه جــاى
ــروس ــترش وی ــا گس ــه ب ــر چ ــت ، اگ  گذاش
 در سرتاســر جهــان ، زندگــى بــراى یــک
ــاه متوقــف گشــته و متمرکــز شــدن  دوره کوت
ــا ــوار اســت ، ام ــده دش ــه آین ــد ب ــش از ح  بی
 بــه همــان انــدازه  ضــرورى اســت کــه تجربــه
 هــا را جلــب کنیــم ، بــه طــورى کــه دیگــران
ــت ــته اس ــا گذش ــه  برم ــه را ک ــد آنچ  بتوانن
 را یــاد بگیرنــد و درك کننــد. بــا تجربــه و
ــه  درك ایــن نیــاز، آرشــیو  دانشــگاه  اقــدام ب
ــد 19 ــازى کوی ــتند س ــروژه مس ــدازى پ  راه ان
 کــرده اســت ، تــا از دانشــگاه ویسکانســین
تجربیــات مــورد  در  مادیســون   _ 
" بشــنود.  بیمــارى  ایــن  طــول  در  آنهــا 

  درك  تــالش مــردم ، پیــروزى هــاى آن
 هــا  و اینکــه چگونــه در زندگــى روزمــره
 خــود بــراى انجــام کارهــا و غلبــه بــر چالــش
ــه یکدیگــر کمــک ــل تصــور  ب  هــاى غیــر قاب
ــم ــتانى داری ــا داس ــه ى م ــد. هم ــى کنن  م
بعــدى هــاى  نســل  بــراى  را  آن  بایــد   و 
ــه ــک صفح ــگاه ی ــیو دانش ــظ کنیم.آرش  حف
ــروژه ــورد پ ــرورى در م ــات ض ــا اطالع  وب ب
ــدى ــه پیون ــد 19 از جمل  مســتند ســازى کوی
 بــه فــرم ارســال ، ایجــاد کــرده اســت ،
ــى ــع آورى مطالب ــال جم ــه دنب ــم ب ــن تی   ای
ــردم را  از ــى م ــى  زندگ ــه چگونگ ــت ک  اس
ــرات ــا، خاط ــت ه ــالت و یادداش ــق مج  طری
 ، ایمیــل ، عکــس ، فیلــم ، یادداشــت هــا
، هنــر دیجیتــال  و ضبــط هــاى صوتــى 
 و ســایر مســتندات را در مــورد چگونگــى
کنــد. مســتند  دانشــگاه،  جامعــه  تأثیــر 

دانشــگاه آرشیویســت    ، نــش    کیتــى 
آرشــیوها "ماموریــت   : گویــد   مــى 
حفــظ و  آورى  جمــع   ، لحظــه  ایــن   در 
. اســت  هــا  دانشــگاه   تجربیــات جامعــه 

2COVID 19 
   University of Wisconsin 

1

Katie Nash  3



هایــى داســتان  شــنیدن  بــه  منــد  عالقــه   مــا 
بــه  ، شــیوه  تغییــر   : شــامل  شــما،   ازتجربیــات 
کار و  مطالعــه   ، یادگیــرى  و  دور  راه  از   تدریــس 
، از دانشــگاه   درخانــه ، کار در دانشــگاه و خــارج 
 تأثیــر بســتن ســالن هــاى اقامتــگاه و ســایر خدمــات
و دوســتان  و  شــما  کــه  هایــى  راه  و   دانشــگاه 
ــى و ــه اجتماع ــن دوره از فاصل ــود ، در ای ــواده خ  خان
قرنطینــه شــخصى و غیــره باهــم در ارتبــاط هســتید.

بــه  ، افــکار و تجربیــات شــما   چگونگــى ضبــط 
ــى ــال ، م ــوان مث ــه عن ــتگى دارد!  ب ــما بس ــود ش  خ
ــاى ــت ه ــید ، یادداش ــال بنویس ــک ژورن ــد در ی  توانی
ــاى ــانه ه ــاى رس ــت ه ــد ، پس ــط کنی ــى را ضب  صوت
ــه ــى ک ــد ، از جاهای ــره کنی ــود را ذخی ــى خ  اجتماع
 مــى بینیــد عکــس بگیریــد و یــا فیلــم هایــى از
 زندگــى خــود بگیریــد ، یــا کارهــاى چندرســانه
ایجــاد کنیــد. پــردازى دیجیتــال  از داســتان  اى 
 بــه گفتــه کــت فــان  ، آرشیویســت دیجیتــال و
جوامــع و  آرشــیو   "  : هــا  آرشــیوها  در    رســانه 
 تاریخــى در سراســر جهــان بــراى اثبــات تأثیــر قاطــع
ــد ــى کنن ــالش م ــا ت ــه م ــرى برهم ــه گی ــن هم  ای
ــام ــوار و اله ــرد ، دش ــه ف ــر ب ــات منحص  تــا تجربی
 بخــِش در حــال ظهــور ، و بســیارى از بســترهاى
 نــرم افــزارى بــراى بــه اشــتراك گذاشــتن افــراد
ــه ــه هم ــداد، ک ــن روی ــه ای ــم ب ــب و مه ــگاه جال  ، ن
مــا در حــال تجربــه آن هســتیم ، ارائــه  دهنــد."

 همــکاران مــا در انجمــن تاریخــى ویسکانســین نیــز
ــد 19 راه ــگارى کوی ــه ن ــن روزنام ــک کمپی ــراً ی  اخی
ــد ــى کنن ــب م ــردم را ترغی ــد و م ــرده ان ــدازى ک  ان
 کــه فــارغ از ســن ،  لحظــه اى را بــراى نوشــتن
ــن ــد. انجم ــد تشــویق کنن ــى گذرانن ــه در آن م  آنچ
 "در جســتجوى افــراد و ســازمان هــاى مختلــف
ســنین و  مختلــف  هــاى  فرهنــگ   ، زندگــى   از 
 مختلــف اســت تــا بــراى 30 ، 60 یــا 90 روز آینــده
ــازند." ــتند س ــت و مس ــود را ثب ــره خ ــى روزم زندگ

ــازى ــت و مستندس ــکان ثب ــما ، ام ــک ش ــدون کم  ب
 ایــن لحظــه مهــم در تاریــخ ، بــه ویــژه تاریــخ دانشــگاه
 وجــود نــدارد. بــراى کســب اطالعــات بیشــتر در
ــه ــیو ، ب ــروژه آرش ــارکت در پ ــى مش ــورد چگونگ  م
ــد. ــه کنی ــد 19 مراجع ــازى کوی ــتند س ــایت مس س
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 آرشیوها در فضاى  مجازى

دانشجوى کارشناسى ارشد مطالعات آرشیوى دانشگاه الزهرا(س)  - ورودى97الهام محمدابراهیم

e.mohammadebrahim@gmail.com

ــطه ــه واس ــور وب ب ــت و ظه ــش اینترن  پیدای
اى چندرســانه  و  فرامتنــى  هــاى   ویژگــى 
 و ســرعت و ســهولت تبــادل اطالعــات در
ــیارى از ــده بس ــب ش ــازى موج ــط مج  محی
 آرشــیوهاى رقمــى درصــدد ایجــاد آرشــیوهاى
 مجــازى یــا وب بنیــاد برآینــد. طــى یــک دهــه
 آینــده تقریبــاً تمــام ســوابق ســازمانى ایجــاد
ــى ــورت الکترونیک ــا بص ــه م ــده در جامع  ش
 ســاخته و ارتبــاط برقــرار مــى شــوند. در
 نتیجــه ، پــس از اندکــى ، اکثریــت قریــب بــه
ــون ــه تاکن ــازمانى ک ــناد س ــام اس ــاق تم  اتف
ــد الکترونیکــى خواهنــد شــد.   ایجــاد شــده ان

 از آنجــا کــه مــکان اســناد الکترونیکــى
ــدارد ــا دسترســى آنهــا ن  ارتبــاط چندانــى ب
مى توانیــم ســهولت  بــا  مــا  بنابرایــن   ، 
ــى ــده دسترس ــر پرون ــه ه ــه ب ــر نقط  از ه
ــده ــاى مجــازى آین ــم. آرشــیو ه ــدا کنی  پی
ــن ــظ و تأمی ــتن ، حف ــق پیوس ــه از طری  ، ن
طریــق از  بلکــه   ، محــل  در   دسترســى 
و اســناد  مــورد  در  اطالعــات   کنتــرل 
ــظ ، ــان از حف ــراى اطمین ــتفاده از آن ب  اس
ــود. ــى ش ــظ م ــى حف ــدارى و دسترس نگه

ــوان گفــت کــه ــر مــى ت ــان ســاده ت ــه زب  ب
ــف و ــم و توصی ــازى تنظی ــیوهاى مج  آرش
 دســترس پذیرکــردن  اســناد دیجیتالــى
ارائــه تــا  تولیــد  بــدو  از  کــه   هســتند 
ــى ــود الکترونیک ــان خ ــه مخاطب ــات ب  خدم
ندارنــد. فیزیکــى  وجــه  و   هســتند 
ــت ــن اس ــازى ای ــیو مج ــک آرش ــدف ی  ه
ــورد ــات م ــن اطالع ــران را در یافت ــه کارب  ک
ــق اســناد الکترونیکــى موجــود ــاز از طری  نی
ــرده ــارى ک ــى ی ــاى الکترونیک ــگاه ه  در پای
 و وظایــف تنظیــم و توصیــف، دســترس
ــد. ــام  ده ــاعه را انج ــاختن و اش ــر س پذی



۱۳۹۹ بهار  چهارم،  شماره  مکتوب،  میراث  و  اسناد  ملى  روز  نامه  ویژه 

08

بعــد فقــدان  بــه  بیشــتر  مجــازى   صفــت 
ــن ــاره دارد و ای ــیو اش ــوع آرش ــن ن ــى ای  مکان
ــته ، روى ــى نداش ــود فیزیک ــیوها وج ــوع آرش  ن
 شــبکه هــاى کامپیوتــرى ایجــاد شــده و در
ــن ــد. بدی ــى گیرن ــرار م ــان ق ــترس مراجع  دس
نامیــده نیــز  نامرئــى  آرشــیوهاى    خاطــر 
نمونــه  ، مجــازى  آرشــیوهاى  انــد.   شــده 
پروتــکل انســجام  و  توانایــى  رشــد،   بــارز 
 هــاى ســرویس دهنــده ، ســرویس گیرنــده
ــود ــات موج ــه اطالع ــى ب ــه دسترس ــت ک  اس
در شــبکه اینترنــت را ممکــن مــى ســازد .

مقــدار یافتــن  گســترش  و  رشــد   بــا 
مدیریــت و  نگهــدارى  موجــود،   اطالعــات 
ــود. ــى ش ــه م ــکل مواج ــا مش ــز ب ــا نی آن ه
الزم هــدف  ایــن  بــه  دســتیابى   بــراى 
 اســت کــه مــا اســتانداردها و روش هایــى
ایــن بــه  دســتیابى  کــه  کنیــم  اتخــاذ   را 
. را میســر کنــد  آنهــا   اهــداف و مدیریــت 

 بــدون چنیــن اســتاندارد هایــى ، هزینــه مهاجرت
ــاى ــل ه ــا و نس ــرم افزاره ــر ن ــناد در سراس  اس
 ســخت افــزارى تــا حــد زیــادى از مدیریــت
 آرشــیوهاى فعلــى کاغــذى فراتــر خواهــد رفــت ،
 امــا بــا اتخــاذ اســتانداردهاى مناســب و مدیریــت
ــنادالکترونیکى ــیه اى  اس ــه حاش ــداوم ، هزین  م
ــتیابى ــط وب، دس ــود.در محی ــد ب ــل خواه  حداق
امــکان پذیــر اســت و ارتباطــى   از هرنقطــه 
کوتــاه در  تواننــد  مــى   آرشــیوهاى مجــازى 
ــترده اى ــف گس ــه طی ــن ب ــان ممک ــن زم  تری
ــد. ــه نماین ــیوى ارائ ــات آرش ــان، خدم  از مخاطب

ــه صــورت محلــى و اختصاصــى  ایــن آرشــیوها ب
ــرارى ــراى برق ــه ب ــوند و البت ــى ش ــى م  میزبان
 ایــن محیــط بــه امکانــات ســخت افــزارى و
ــا و ــى ه ــط مش ــت. خ ــاز اس ــزارى نی ــرم اف  ن
برنامــه هــاى ارائــه شــده در آرشــیو هــاى 
ــت،  مجــازى در دریافــت، ذخیــره ســازى، مدیری
اطالعــات اشــاعه  و  حفاظــت   نگهــدارى، 
اســت. مــدت  بلنــد  صــورت  بــه  اســناد  و 

منبع
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چالش هاى آرشیوها در فضاى مجازى

دانش آموخته آرشیو دانشگاه الزهرا و کارشناس اسناد مرکز اسناد صنعت نفتفرزانه بهارلو

farzanehbaharluo@gmail.com 

 بــا شــیوع کرونــا در کشــور اســتفاده از
ــانى و ــت اطالع رس ــازى در جه ــاى مج  فض
ــگ ــش پررن ــات غیرحضــورى نق ــه خدم  ارائ
 تــرى در جامعــه پیــدا کــرده اســت. آرشــیوها
ــى در ــاى اطالعات ــن نهاده ــى از مهم تری  یک
 راســتاى مدیریــت بحــران در جامعه هســتند.
 آرشــیوها بــا نگــرش بــه تجربیات گذشــتگان،
 راهکارهایــى را در جهــت مدیریــت بحــران در
ــى از ــیب هاى قبل ــرار آس ــدم تک ــه، ع  جامع
بحــران و ایجــاد امیــد در جامعــه ارائــه مــى 
ــاى ــیوها در فض ــتا آرش ــن راس ــد. در ای  دهن
 مجــازى بــا چالش هایــى روبــرو هســتند.

 فضاى مجازى نظام اجتماعى است که از تعامل
 کاربران بر بستر شبکه شکل مى گیرد و با تاکید
 بر عدم حضور افــراد جهت دریافت خدمات در
 جامعــه، قلمــروى وســیعى از امکانــات، آزادى،
 فرصــت و تهدیــد را ایجــاد مى کنــد. فرامکانى
 و فرازمانــى، دســتیابى بــه آخریــن اطالعــات،
 جذابیــت و تنوع، آزادى اطالعات و ارتباطات و
 تعاملى بودن از ویژگى هاى فضاى مجازى است.
 ابزارهاى مبتنى بر وب و رسانه هاى اجتماعى از
 جمله ابزارهاى فضاى مجازى شمرده مى شوند.

ــل و ــایت، ایمی ــران از وب س ــیوها در ای  آرش
 شــبکه هاى اجتماعى براى اطالع رسانى اسناد
 اســتفاده مى کنند. اختــالل اینترنت یا کاهش
کیفیــت اینترنــت در کشــور از اولیــن چالــش 
 هاى آرشــیو اســت. همانطور که ســازمان ها از
 اینترنت پر ســرعت و بــدون اختالل برخوردار
 هســتند، کاربــران نیز بایــد از همیــن کیفیت
 اینترنت برخوردار باشــند تا خدمات دوســویه
 شــکل بگیــرد.  خدماتى که با تعامل دوســویه
 همزمان انجام مى شــود نیازمنــد آنالین بودن
 مخاطب و آرشیویســت اســت که بروز اختالل
ــا ــراد را از دریافــت ی  در شــبکه، اینترنــت اف
ارائــه خدمات غیر حضورى محروم مى ســازد.

در آرشــیوها  نقــش  مهم تریــن  از   یکــى 
 زمــان بحــران ایــن اســت کــه اســناد
مرتبــط بــا مدیریــت بحــران را اطــالع 
 رســانى کنــد. آرشیویســت بایــد بــه اســناد
باشــد داشــته  دسترســى  وب  بســتر   در 
 تــا در زمــان قرنطینــه بــا اطالع رســانى
ــار ــتگان را در اختی ــات گذش ــناد، تجربی  اس
قــرار دهنــد. عــدم دسترســى  همــگان 
 بــه نرم افزارهــاى آرشــیوى در بســتر وب
 بــراى آرشیویســت ها نیــز از چالش هــاى
ــن ــن ای ــت. همچنی ــیو اس ــش روى آرش  پی
ــرد ــش ب ــد در پی ــد کن ــب رون ــر موج  ام
 امــور در آرشــیو خواهــد شــد. چراکــه
 آرشیویســت بــه اســناد دیجیتــال دسترســى
ــه ــاى روزان ــام کاره ــکان انج ــته و ام  نداش
ــدارد. ــود ن ــه وج ــان قرنطین ــیو در زم آرش
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کــه اجتماعــى  شــبکه هاى  در  امنیــت   عــدم 
چالــش دیگــر  از  اســت  خارجــى  ســرور  داراى 
کــه اســنادى  انتخــاب  آرشیوهاســت.    هــاى 
در بحــران  مدیریــت  بــا  ارتبــاط   ضمــن 
قــرار تحت الشــعاع  را  کشــور  امنیــت   کشــور، 
مى کنــد. محدودیــت  دچــار  را  آرشــیو   ندهــد، 

ــر  گســترش اســتفاده از فضــاى مجــازى موجــب تغیی
 فرهنگ در جامعه شــده اســت. آرشــیوها با انتشار اسناد
 به ترویج فرهنگ ایرانى- اســالمى در جامعه مى پردازند.
 در ایــن راســتا انتشــار اســنادى کــه برخواســته از مردم
 باشــد، اهمیــت بســزایى دارد. آرشــیو در بســتر فضــاى
 مجازى، با دریافت اســناد از ســوى مــردم، ضمن ارتقاى
 بخــش مردمى آرشــیو، موجــب ترویج فرهنگ آرشــیوى
 در میــان مــردم خواهنــد شــد. امــا ایــن اســناد نیازمند
 ارزشــیابى اســت. چگونگــى ارزشــیابى اســناد در بســتر
 فضــاى مجــازى از چالش هاى پیش روى آرشــیو اســت.

اســت. آرشــیو  توســعه  ارکان  از  آرشــیو،   اقتصــاد 
 اطالع رســانى و خدمــات غیــر حضــورى بــه مراجعــان
مخاطبــان ســوى  از  هزینــه  دریافــت   نیازمنــد 
ــان ــى مخاطب ــى کاف ــناخت و آگاه ــدم ش ــت. ع  اس
 از پرداخــت دیجیتــال، عــدم شــناخت ســایت هاى
ــان ــه مخاطب ــت ک ــیو اس ــاى آرش ــى از چالش ه  جعل
ــى ــر برخ ــویى دیگ ــدازد. از س ــره مى ان ــه مخاط  را ب
ــورى ــر حض ــات غی ــودن خدم ــگان ب ــران رای  از کارب
ــدم ــب ع ــر موج ــن ام ــد و ای ــت مى کنن  را درخواس
مى شــود. آرشــیو  بــه  حضــورى  غیــر    مراجعــه 

 دانــش آرشیویســت بــراى اســتفاده از فضــاى مجــازى
ــراى خدمــات غیــر حضــورى از چالش هــاى آرشــیو  ب
 اســت. بــه روز رســانى دانــش آرشیویســت از ملزومــات
کار کردن با فضاى مجازى اســت. آموزش ســواد رســانه
  اى تخصصــى موجب به روز رســانى دانش آرشیویســت
شده و موجب ارائه خدمات بهتر به کاربران خواهد شد.

ــت ــدن محدودی ــرف ش ــن برط ــى رود ضم ــار م انتظ
ــود ــالش خ ــز ت ــت ها نی ــات، آرشیویس ــاى امکان   ه
ــان و در ــه کادر درم ــاندن ب ــارى رس ــت ی  را در جه
ــد. ــه کار گیرن ــه ب ــه جامع ــى ب ــد بخش ــت امی  جه
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جلوه هایى از منش فردى و اجتماعى شهید آیت اهللا مرتضى مطهرى
به مناسبت

12 اردیبهشت ، روز گرامیداشت مقام معلم

دانشجوى کارشناسى ارشد مطالعات آرشیوى ورودى _97خدیجه سلطانیان

Soltanian27@yahoo.com

برگى از تاریخ

بــه مطهــرى  آقــاى   وقتــى 
ــد، ــى آوردن ــریف م ــان تش  فریم
 بــه همــه فامیــل ســر مــى زدنــد
ــد . ــى رفتن ــه م ــه هم ــه خان  و ب
ــم و ــوان بودی ــا در آن دوره، ج  م
ــتیم ــت داش ــتر دوس ــا بیش  طبع
 کــه بــا شــخصیت بــزرگ و دنیــا
ــراوده ــد ایشــان م ــده اى مانن  دی
ــه ــان عالق ــیم. ایش ــته باش  داش
داشــتند؛ ورزش  بــه   خاصــى 
ســوارى. اســب  و  دو  کشــتى، 

ــام ورزش ــر انج ــالوه ب ــتاد ع   اس
ــع ــم جم ــا را دور ه ــخصى، م  ش
 مــى کردنــد و جایــزه اى مــى
 گذاشــتند و مــى گفتنــد : در
و بدویــد  ملــى  بــاغ   خیابــان 
ــزه ــدید، جای ــدام اول ش ــر ک  ه
ــد ! . ســعى ــان را از مــن بگیری  ت
ــح  داشــتند کــه روش هــاى تفری
نوجوانــان مــا  بــه  را   ســالم 
اولیــن ایــن  دهنــد.   آمــوزش 
 چیــزى اســت کــه وقتــى بــه
 ایشــان و دوران کودکــى ام فکــر
ــى آورم . ــاد م ــه ی ــم ، ب ــى کن م

گفتــه  از  بخشــى 
تکلّــو ابوالقاســم  هــاى 
شــهید مرحــوم   خواهــرزاده 

در مطهــرى  اهللا   آیــت 
طالقانــى اهللا  آیــت  کنــار 
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 فرودگاه مهرآباد - بهمن 57 ورود
امام

 نمونه اى از دستخط آیت اهللا مرتضى
مطهرى

زنده یاد حاج شــیخ محمد حســین مطهرى

پــدرى خانــه  در  نمــاز  اقامــه 

فرزنــدان بــا  مطهــرى  شــهید   رابطــه 

کنــار در  مطهــرى  اهللا   آیــت 
بــرادران و اقــوام خویــش در فریمان
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