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کتابخانه و آرشیو:
معرفى و نقد کتاب کتابخانه ها و آرشیوها: بررسى مقایسه اى

greazizi@gmail.com  عضو هیئت  علمى و رئیس پژوهشکدة اسناد، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملى ایران/غالمرضا عزیزى

چکیده
نوشـتۀ حاضـر، معرفـى و نقـد ترجمـۀ کتـاب کتابخانه ها و آرشـیوها: بررسـى مقایسـه اى اسـت. 
یکـى از دالیـل اصلـى اهمیـت ایـن کتـاب -کـه در 6 فصل سـامان یافته اسـت- به سـوابق کارى 
مؤلـف بازمى گـردد؛ زیـرا وى عالوه بـر تجربـۀ کار و مدیریـت، در آرشـیو ملـى و کتابخانـۀ ملـى 
سـوئد، سـالیانى چنـد با سـازمان ها و نهادهاى ملـى و بین المللى آرشـیوى و کتابـدارى همکارى 
کرده اسـت. همـۀ ایـن موارد سـبب شـده تـا نویسـنده نه تنها به عنـوان پژوهشـگر، بلکـه به عنوان 
متخصِص حرفه منـد، بـه مقایسـۀ آرشـیوها و کتابخانه هـا بپـردازد و ضمـن ارائـۀ تاریخچـه اى از 
پیدایـش آرشـیو، کتابخانـه و تحـول و توسـعۀ آن (بـا تأکیدبـر جوامـع اروپایـى)، تفاوت هاى این 

دو نهـاد را در طـول تاریـخ تحوالتشـان و بـا نـگاه بـه آینده، نشـان دهد.

کلیدواژه
آرشیو، کتابخانه، توسعه و تحول، اهداف و وظایف، کارکرد، منابع، اطالعات رقمى.

نگارنـده الزم اسـت همچـون مقدمه نویس محتـرم ترجمۀ کتاب (دکتـر امیررضا اصنافى) 
نخسـت شـادمانى خـود را از انتشـار ترجمـه اى درخصـوص مباحث و مطالعات آرشـیوى 
ابـراز دارد؛ زیـرا ایـن رشـته کـه متأسـفانه در ایـران سـال هاى فـراوان مـورد بى مهرى و 
کم لطفـى قـرار گرفتـه بـود، خوشـبختانه چنـدى اسـت بـا ورود فارغ التحصیـالن مقطع 
کارشناسى ارشـد رشـتۀ مطالعـات آرشـیوى ازیک سـو و تحریک شـدن اشـتهاى علمـى 
کتابـداران بـه بررسـى موضوعـات آرشـیوى ازسـوى دیگر، از پیلـۀ انـزواى سـابق خـارج 
شده اسـت. پرداختـن کتابـداران بـه مباحـث آرشـیوى را بایـد به فال نیک گرفت و شـاید 
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بتـوان آن را «سـوِد دوسـویه» یـا همـان «بُـرد بُـرد» تلقـى کـرد؛ پـس در وهلۀ نخسـت به 
مترجـم اثـر و نیـت او بایـد آفرین گفت که این اثـر را برگزیده و به ترجمۀ آن پرداخته اسـت. 
بـه ناشـران نیـز که به انتشـار این کتـاب (ولو در شـمار 500 نسـخه) همـت گمارده اند باید 
دسـت مریزاد گفـت؛ زیـرا مخاطب و طالب آن اندك اسـت و این امر بازگشـت سـرمایه را در 

ایـن روزهاى آشـفته بازار نشـر با دشـوارى و معطلـى روبه رو مى سـازد.

معرفى مؤلف
پیـش از اشـاره بـه کتـاب و ترجمـۀ آن بهتـر اسـت به تومـاس لیدمان1 اشـاره اى شـود، 
زیـرا یکـى از ویژگى هـاى اصلـى اثـر بى گمـان بـه سـابقۀ کارى و فعالیت هـاى حرفـه اى 
خـود مؤلـف بازمى گـردد؛ چـون وى تجربـۀ کار و مدیریـت، هم در آرشـیو ملـى و هم در 
کتابخانـۀ ملـى سـوئد را داشـته و به عـالوه، سـال هاى طوالنـى بـا سـازمان ها و نهادهاى 
ملـى و بین المللـى آرشـیوى و کتابـدارى همـکارى کرده اسـت. ایـن امر سـبب شـده که 
وى نه فقـط به عنـوان پژوهشـگر، ناظـر یا بررسـى کننده، بلکـه به عنوان فـردى متخصص، 
بـه مقایسـۀ آرشـیوها و کتابخانه هـا بپردازد. در سـطح مدیران  ارشـد کم هسـتند افرادى 
کـه در هـر دو ِسـَمت کتابدار و آرشـیودار و با سـوابق فعالیت هاى بین المللـى وى فعالیت 

کرده  باشـند.

معرفى کتاب
لیدمـان اثـر خویـش را در 6 فصل سـامان داده اسـت: فصـل اول مقدمه اى بـراى 5 فصل 
بعـد اسـت و نویسـنده در آن بـه بیـان اهـداف و دالیـل خـود بـراى نـگارش ایـن کتاب 
مى پـردازد. همچنیـن در ایـن فصـل نویسـنده ضمـن معرفـى سـاختار کتـاب، اشـاره اى 
گـذرا بـه پیشـینۀ تحقیـق کـرده و بر ایـن نکته تأکید ورزیده اسـت کـه بنابه  نظـر مؤلف 
یکـى از دالیلـى کـه سیاسـت مداران و تصمیم گیـران، دو نهـاد کتابخانـه و آرشـیو را بـا 

■ توماس لیدمن. (1396)، کتابخانه ها و آرشیوها: بررسى 
مقایسه اى، ترجمۀ سها بیرانوند، تهران، چاپار.  168 ص، 500 

نسخه، 120000 ریال، شابک: 978-600-276-089-0

نقد اطالع رسانی
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هـم خلـط مى کننـد، به کمبـود مطالعـه و منابـع دراین بـاره بازمى گـردد. در پایان فصل 
نخسـت وى تعریفـى از واژه هـاى آرشـیو و کتابخانـه ارائه کرده اسـت.

فصـل دوم بـا عنـوان «دوران پیشـاتاریخ» با این پرسـش آغاز شده اسـت کـه «چرا ما 
گاهـى مجموعه هـاى اطالعات باسـتانى را آرشـیو و گاهـى کتابخانه» مى نامیـم؟ لیدمان 
دلیـل اصلـى ایـن تعـارض را نداشـتن فهـم صحیحـى از مفاهیـم و نیـز دالیـل عملـى 
گرایـش مـردم و پژوهشـگران بـه کتابخانه مى دانـد. لیدمـان در این فصل کوشیده اسـت 
تـا بـا بررسـى کشـفیات باستان شناسـى به ویـژه الـواح گلـى دولت شـهر باسـتانى البـا و 
شـواهد متعـدد به دسـت آمده از شـاید بیـش از 700 هـزار طومـار اسـکندریه خواننده را 
بـه ایـن نتیجـه برسـاند کـه «درواقع، تمـام اطالعـات پیـش از سـال هاى 1000 تا 500 
پیش ازمیـالد درحقیقـت اسـناد آرشـیوى هسـتند». وى در ادامـه بـه تحلیـل وضعیـت 

آرشـیودارى و کتابـدارى در عصـر کالسـیک پرداخته اسـت.
فصـل سـوم اوضـاع «کتابخانه هـا و آرشـیوهاى ملـى از اوایـل دوران مـدرن تـا سـال 
1900 میـالدى» را بررسـى و عوامـل مؤثـر بر تأسـیس و توسـعۀ کتابخانه ها و آرشـیوها 
را معرفـى کرده اسـت؛ عواملـى چـون: اختـراع چـاپ، توسـعۀ دولت هـا، افزایـش حجـم 
روزافـزون سـوابق، ضـرورت سـاماندهى سـوابق و اسـناد و درنهایـت صـدور فرمان هـاى 
سـلطنتى و تدویـن قوانیـن و مقـررات بـراى ادارة امـور آرشـیو ازیک سـو و تأسـیس 
کتابخانه هـاى سـلطنتى و عمومـى ازسـوى دیگر، نظـارت بـر انتشـار کتاب هـا و صـدور 
بـر  فرانسـه)  انقـالب  پیامـد  ملى گرایـى (به عنـوان  پیدایـش  تأثیـر  و  واسـپارى  قانـون 
توسـعۀ کتابخانه هـا و آرشـیوها. درواقـع پیدایـش «مفهـوم ملت مـدرن در اروپـا... نیاز... 
به کنتـرل، مستندسـازى و اصالحـات ادارى را» به طـرز شـگفت انگیزى نمایـان سـاخت. 
در قـرن نوزدهـم رشـد کتابخانه هـا و آرشـیوها، ازیک سـو بحث هـا و بررسـى هاى مرتبط 
بـا سـازماندهى و طبقه بنـدى اطالعـات را گسـترش داد و ازسـوى دیگر بـه هویت بخشـى 
آرشـیوها (به عنـوان بخشـى از دولـت) و کتابخانه هـا (به عنـوان مراکـز فکـرى) انجامیـد؛ 
تاآن جاکـه به زعـم نویسـندة کتـاب «در پایـان ایـن دوره، هـر دو نهـاد، نقشـى اساسـى 
در شناسـایى دولـت ملـى ایفـا کردنـد». همچنیـن در ایـن فصـل ضمـن ارائـۀ تعریفـى 
از آرشـیو ملـى و کتابخانـۀ  ملـى، تفاوت هـاى روش آمریکایـى و روش اروپایـى از مفهـوم 

آرشـیو بررسـى شده اسـت.
لیدمـان در فصـل چهـارم بـا عنـوان «کتابخانه هاى قرن بیسـتم» کوشیده اسـت تا به 
بیـان تفاوت  هـاى کتابخانه و آرشـیو در قرن بیسـتم بـا تأکیدبر سیاسـت هاى فراهم آورى 
منابـع بپـردازد. همچنـان کـه مؤلف خود در ابتداى این فصل اشـاره کـرده «فصل چهارم 
اسـتدالل مى کنـد کـه اطالعـات موجـود در کتابخانه ها نتیجـۀ خرید، هدیه یا واسـپارى 

قانونى اسـت که اساسـاً متفاوت از ورودى اطالعات در آرشـیو اسـت».
فصـل پنجـم بـا عنوان «آرشـیوهاى قرن بیسـتم» مطالـب مطرح شـده در فصل قبل 

کتابخانه و آرشیو: معرفی و نقد کتاب کتابخانه ها و آرشیوها: بررسی مقایسه ای
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را از منظـر آرشـیو بررسـى کرده اسـت. مؤلـف به درسـتى اشـاره مى کنـد کـه موجودى و 
دارایـى آرشـیوها برخـالف اطالعـات موجـود در کتابخانه ها، بخشـى از تکامـل و به عنوان 
نتیجـۀ فعالیت هـاى فـرد، سـازمان یا نهادى خاص اسـت. در این فصل به  تخصصى شـدن 
ایـن رشـته به عنـوان نتیجـۀ طبیعـى تحـوالت و تکامـل آرشـیوها و منابعشـان در قـرن 

بیسـتم اشـاره شده است.
نویسـنده در فصـل ششـم بـا عنـوان «در انبـار چیسـت؟» نکتـۀ چالش برانگیـزى را 
به عنـوان موضـوع فصـل آخـر کتـاب برگزیده اسـت. همـکارى یا ادغـام؟ درواقـع لیدمان 
در ایـن فصـل بـا نـگاه بـه آینـده ایـن نکتـه را مطـرح کرده اسـت کـه در دوران جدید و 
در دنیـاى اطالعـات رقمـى -کـه همـکارى کتابخانه هـا و آرشـیوها و حتـى موزه هـا را 
به عنـوان نهادهـاى فرهنگـى ضـرورى سـاخته- چـه تمهیداتى باید اندیشـیده شـود تا با 
رعایـت صرفـه  و صـالح اقتصـادى و نیـز رعایـت حقـوق ذى نفعـان، امکان ذخیره سـازى 

صحیـح و دسترسـى دقیـق بـه اطالعات رقمـى فراهم شـود.
در ارزیابى کلى کتاب مى توان گفت که لیدمان در پى پاسخ به این نکته  است که آیا 
کتابخانه ها و آرشیوها مأموریت مشابهى را انجام مى دهند؟ براى این منظور وى به بیان 
چارچوب  و  مجموعه سازى  وظایف،  اهداف،  نهاد،  دو  این  فعالیت هاى  تاریخى  چشم انداز 
قانونى این فعالیت ها مى پردازد. به نظر مى رسد جمع بندى کلى لیدمان از تجربۀ ادغام این 
دو نهاد در کانادا و هلند با نگاه وى به آینده منفى است. وى در این راه کوشیده است تا 
تفاوت هاى اساسى این دو نهاد را در هدف و نقش هاى متفاوتشان به شیوه اى مختصر بیان 

کند. به نظر مى رسد روح استدالل هاى لیدمان دقیق است.

نقد کلى کتاب
پیـش از پرداختـن بـه ترجمـۀ اثـر، در این جـا دو نکتـه دربـارة کتـاب قابل ذکـر اسـت. 
نخسـتین نکتـه اى کـه درخصـوص ایـن کتاب به چشـم مى خـورد، عدم اشـارة نویسـنده 
بـه وضعیـت کتابخانـه و آرشـیو در شـرق باسـتان (چین، هند و ایران باسـتان) اسـت که 
در فصل هـاى بعـد نیـز دیده مى شـود. هرچنـد وى به  اسـتفادة خود از منابع اشـاره کرده 

امـا به نظـر مى رسـد، اثـر مهـم زیـر را دراین خصوص مشـاهده نکرده اسـت:
Pedersén , Olof,   Archives and libraries in the ancient Near East, 1500-300   
B.C..  Bethesda, MD  : CDL Press  , 1998                                                                                    

درواقع به نظر مى رسد، مؤلف به سرچشمه هاى پیدایش کتابخانه و آرشیو و تحوالت 
آن در جامعۀ اروپا نظر داشته است (شواهد اندکى که وى در دوران باستان از میان رودان 
و مصر آورده براى نمایاندن سابقۀ آرشیو و کتابخانه، بهتر است به عنوان جست وجو براى 
سرچشمه هاى آرشیو و کتابخانۀ اروپایى ارزیابى شود. اشاره در دوران معاصر به آمریکا هم 

بیشتر در حد شاهد مثال و در یک مورد اختالف نگرش است).

نقد اطالع رسانی
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نقد ترجمه
متأسـفانه على رغـم تـالش مترجـم و همـکاران وى، اثـر ایرادهـاى زیـادى دارد؛ ازجمله 
خطاهـاى نگارشـى (امالیـى)، دسـتورى، فهـم دقیـق متـن اصلـى و برگرداندن بـه زبان 
مقصـد اسـت. درسـت اسـت کـه معمـوالً هرچـه نویسـنده (و درمـورد کتـاب حاضـر، 
مترجـم)، ویراسـتار، نمونه خـوان و ناظـر چـاپ بکوشـند، باز هـم خطاهایـى در چاپ اثر 
رخ مى دهـد؛ امـا حجـم و تنـوع این خطاها هرچه بیشـتر شـود، ازآن طـرف زحمات همه 

را زیـر سـؤال مى بـرد.

الف) خطاهاى نگارشى
خطاهـاى نگارشـى از مقدمـۀ نخسـت کـه براى این ترجمه نوشـته شـده مشـهود اسـت. 
دوگانگـى نوشـتارِى به کاررفتـه در متـن اثـر و مقدمۀ مقدمه نویس نشـانگر آن اسـت که 
ویراسـتار کتـاب، مقدمه را ندیده اسـت کـه دراین صـورت تفاوت هاى نوشـتارى بین متن 
ترجمـه و مقدمه مشـهود نیسـت (نکات پیش پاافتاده و سـاده اى همچون پیوسته نویسـى 
«آنهـا» در مقدمـه برخـالف «آن هـا» در بقیـۀ متن یـا اسـتفاده از یاى منفصـل «ى»2). 

مهم تریـن ایرادهـاى نگارشـى بدین قرار اسـت:
الن ویلسـن (ص 11، به جـاِى: یـان ویلسـن)، مسـأله (ص 14 و 58 و 94 به جـاِى: 
بعـد،  و  (ص 17  مسـؤولیت  هیئت مدیـره)؛  به جـاِى:  (ص 16،  هیأت مدیـره  مسـئله3)؛ 
به جـاِى: مسـئولیت)؛ میرونـد (ص 31 به جـاِى: مى رونـد)، رویمکلئـود (ص 32، به جـاِى: 
روى مـک لئـود)، میمکـن (ص 33، به جـاِى: ممکـن)، کتابخانهـاى (ص 34، به جـاِى: 
کتابخانـه اى)، یوهانـاى و فیـث (ص 79، به جـاِى: یوهـان اى. فیـث)؛ نحسـتین (ص 82، 
به جـاِى: نخسـتین)؛ نودزهـم (ص 98، به جـاِى: نوزدهـم)؛ بـه کلـى (ص 104، به جـاِى: 
به کلّـى)؛ فـن آورى (ص 105، به جـاِى: فّنـاورى)؛ نیابـد (ص 116، به جـاِى: نبایـد)؛ داقل 

(ص 117، به جـاِى: الاقـل).
متأسـفانه قواعـد نگارشـى در زمینـۀ  اسـتفاده از نیم فاصلـه هـم به طورکامـل رعایت 
نشده اسـت. البتـه در مـواردى عـدم رعایـت اسـتفاده از نیم فاصلـه ممکـن اسـت به دلیل 
تبدیـل متن تایپ شـده در محیـط word به محیط یکـى از نرم افزارهـاى مخصوص چاپ 
 JUSTIFY باشـد کـه در هنـگام اسـتفاده از گزینـه (Adobe InDesign مثـل) و انتشـار

نیم فاصله هـا را به اقتضـاى طـول سـطرها به اصطـالح مى کشـاند:
-  بـه ویـژه (ص 11)، آن هـا (ص 11)، طبقـه بنـدى (ص 13)، مـى تـوان (ص 13)، 

عالقه منـدان (ص 14). 
بـه ذکـر همیـن نمونه ها بسـنده مى شـود، چـون تقریبـاً در اکثـر صفحه هـاى کتاب 
مى تـوان نشـانه هایى از اسـتفاده  نکردن از نیم فاصلـه یـا اسـتفاده از دوفاصلـه بین کلمه ها 

(به جـاى یک فاصلـه) را مشـاهده کرد.

کتابخانه و آرشیو: معرفی و نقد کتاب کتابخانه ها و آرشیوها: بررسی مقایسه ای
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در کتاب حاضر اسامى برخى سازمان ها غلط نوشته شده است. این موارد عبارت اند از:
به جـاِى   International Council of Archives (ICA)  -
89)؛ و   15 (ص   International Council on Archives (ICA)
 Conference به جـاِى   Conference of National Libraries  -
بـه  منجـر  کـه  (ص 15؛   of Directors of National Libraries

شده اسـت)؛ کنفرانـس  نـام  دگرگونـى 
Federation of Library Associations and Institutions به جـاِى   -
 International Federation of Library Associations and

97)؛ (ص   Institutions
 Ligue اروپـا  پژوهشـى  کتابخانه هـاى  انجمـن  نـام  در   -
 rechercher  ،des bibliothèques européennes de rechercher

آمده اسـت.  recherché به جـاِى  به اشـتباه 
نکتـۀ دیگـرى کـه درخصـوص اسـامى اختصـارى بایـد ذکـر شـود، ایـن اسـت کـه 
اختصـارات  ایـن  از  برخـى  کتـاب،4  ابتـداى  در  اختصـارات  فهرسـت  ارائـۀ  على رغـم 
چندین بـار در زیرنویس هـا تکـرار شده اسـت؛ بـراى نمونـه معـادل انگلیسـى ایفـال، در 
زیرنویـس صفحه هـاى 15، 97، 99، 152، 153 و معـادل انگلیسـى ایـکا، در زیرنویـس 

آمده اسـت.  152  ،122  ،111  ،110  ،91  ،89  ،15 صفحه هـاى 

ب) استفاده از برخى ترکیب هاى نامتعارف
 همـکاران کتابخانـه اى (ص 11 به جـاِى: همکاران کتابدار)؛ مدیـر کتابخانۀ ملى (ص 17، 
به جاى: رئیس کتابخانۀ ملى)؛ آرشـیودار ملى سـوئد (ص 17 به جاى: رئیس آرشـیو ملى 
سـوئد)؛ پـدر همـۀ کتابـداران (ص 37، به جـاِى: پدر کتابـدارى)؛ چارلز اسـپانیا (ص 50، 
ظاهـراً به جـاى: چارلـز پادشـاه اسـپانیا)؛ کورتاریکسـون، ریکسـاکیوت (ص 53، به جـاِى: 
کـورت اریکسـون، ریکس آرکیـوت5)؛ رئیس آرشـیودار (ص 57، به جاى: رئیس آرشـیو)؛ 
ریاسـت آرشـیودار (ص 58، به جـاى: رئیـس آرشـیو)؛ بوروکراتیزه کردن دولـت (ص 65)؛ 
دانشـمندان کتاب شـناختى (ص 72، به جـاِى: دانشـمندان کتاب شـناس)؛ اصـل و منشـا 
ـ آمریکا (ص  (ص 78، به جـاِى: اصـل منشـأ/ احتـرام بـه منشـأ)؛ قواعـد فهرسـت انگلیس 
86، به جـاِى: قواعـد فهرست نویسـى انگلوامریکـن)؛ کتابـدار کتابخانـۀ ملـى گواتماالیـى 
(ص 98، به جـاِى: رئیـس کتابخانۀ ملـى گواتماال)؛ نشـریات دوره اى و غیره اى (ص 116، 
به جـاِى: نشـریات دوره اى و غیـره)؛ احـکام (ص 118) و احـکام آرشـیوى (ص 119)؛ 
ظاهـراً به جـاِى قانون تأسـیس آرشـیو6 ترجمه شده اسـت)؛ مخرج مشـترکى (ص 111 و 
118 و 120، ظاهـراً به جـاِى: نقـاط اشـتراك)؛ جـرم کل منابـع (ص 125، به جاِى: حجم 

کل منابع)؛ میشـل دوشـا (ص 117 و 118، به جاِى: میشـل دوشـن).

نقد اطالع رسانی
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ج) لغزش هاى نحوى و دستورى
متأسـفانه در ایـن کتـاب رعایت نکـردن سـاختار زبـان و ادب فارسـى در جمله بندى هـا 
مکـرر به چشـم مى خـورد. درواقـع متـن، زیر سـایۀ سـنگین جمله بنـدى زبان انگلیسـى 
قـرار دارد و در مـوارد بسـیارى از ایـن امـر لطمـه خورده اسـت، به نحوى کـه روح ترجمـه 

در جاى جـاى متـن احسـاس مى شـود.
کنـد،  ایجـاب  را  جامعـى  پس زمینـۀ  ضـرورت،  کـه  وقتـى   -
کتابخانه هـاى دانشـگاهى، پژوهشـى یـا علمـى تحت پوشـش قرار 

.(22 (ص  گرفـت...  خواهنـد 
مشـهورترین قول، داسـتان اغلب نقل شـده اى سـت که جالینوس،   -
پزشـک یونانـى کـه در قـرن دوم میـالدى زندگـى مى کـرده، ثبت 
شده اسـت کـه سیاسـت تحصیـل کتاب هـا را به تصویـر مى کشـد 
(ص 36). آیـا بـا جمله بنـدى سـاده ترى قابـل جایگزینـى نبـود؟ 
مثـًال: مشـهورترین قـول، داسـتان متواتـرى اسـت کـه جالینوس، 
پزشـک یونانـى در قـرن دوم میالدى، سیاسـت گـردآورى کتاب ها 

را مـدون کرده اسـت.
بااین حـال، بیشـتر متـن دربارة زمان حـال و آن چـه در طول چند   -
دهـۀ گذشـته خواهـد بـود (ص 22). احتمـاالً به جـاِى: با این حال، 
بیشـتر متـن دربـارة زمـان حـال و آن چـه در طـول چنـد دهـۀ 

گذشـته اتفـاق افتـاده بود، اسـت).
ایـن نکتـه را هـم بایـد بـه یـاد داشـت کـه در تفکـر معاصـر، البا،   -
(40 (ص  بـود.  ناشـناخته  درواقـع  کتابخانـه  یـا  آرشـیو  اصطالحـات 

اوایـل دولـت مـدرن در فصل سـوم پوشـش داده خواهد شـد (ص   -
23). به جـاِى: در فصـل سـوم اوایـل دولـت مـدرن بررسـى خواهد 

. شد
فرایندى با ابتناى بیشتر براى ثبت سوابق (ص 23).  -

کتاب هـاى کلیسـا طراحـى شـدند تـا ازدواج هـا، تولدهـا و وفات ها   -
در آن هـا ثبـت  شـوند و بـه ُحـکام محلـى وظیفـه ترتیـب دادن 
ثبـت سرشـمارى به منظـور مقاصـد اقتصـادى و به منظـور مقاصـد 
نظامـى در نقش هـاى نظامى داده شـد (ص 49). احتمـاالً به جاِى: 
کتاب هـاى کلیسـا [دفاتـر ثبت وقایع] طراحى شـدند تـا ازدواج ها، 
تولدهـا و وفات هـا در آن هـا ثبت  شـوند و بـه ُحکام محلـى وظیفۀ 
ثبـت سرشـمارى به منظـور مقاصـد اقتصـادى و نظامـى داده شـد.

-...که بتواند توسعه در عرصه هاى مختلف و جنگ هاى پى درپى را تأمین 

کتابخانه و آرشیو: معرفی و نقد کتاب کتابخانه ها و آرشیوها: بررسی مقایسه ای
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در  توسعه  هزینه هاى  بتواند  ...که  به جاِى:   .(56 (ص  کند  مالى 
عرصه هاى مختلف و جنگ هاى پى درپى را تأمین کند.

بااین حـال، اگـر شـما بـه ایـن وضعیـت... به عنـوان یـک کل نـگاه   -
کنیـد درخواهیـد یافـت که یک نظـام آرشـیو شـدیداً غیرمتمرکز 
بـوده و همچنـان بـا مبنـاى قانونـى انـدك حاکم بر وضعیـت اروپا 

پابرجـا بـود (ص 57).
در کشـورهاى جدیـدى ماننـد بلژیـک، کتابخانـۀ ملـى در سـال   -
 1866 سـال  در  یونـان  در  و   1811 سـال  در  نـروژ  در   ،1837
تأسـیس شـد (ص 64). به جـاِى: کتابخانـۀ ملـى در کشـورهاى 
جدیـدى ماننـد بلژیـک در سـال 1837، در نروژ در سـال 1811 و 

در یونـان در سـال 1866 تأسـیس شـد.
یـک توضیـح سـاده... ایـن ممکـن اسـت باشـد... (ص 64 و 65).   -

باشـد... ایـن  اسـت  ممکـن  سـاده...  توضیـح  یـک  به جـاِى: 
بـود  قـرار  کـه  مى افتـاد  وقتـى  (فهرست نویسـى)  اتفـاق  ایـن   -
کتابخانـه اى خصوصـى... از نسـلى بـه نسـل دیگـر منتقـل شـود، 

.(81 (ص  بـود  شـده  چـاپ  کـه  مى شـد  فهرسـتى  صاحـب 
 یکـى دیگـر از تأثیـرات زبـان انگلیسـى در متـن ترجمه شـده، ترجمـۀ a و an (در 
مقـام حـرف تعریـف کـه در زبان انگلیسـی کلمۀ بعد از خـود را معرفه می کننـد در زبان 

فارسـی برابـر ندارنـد و نبایـد ترجمـه شـوند) به «یک» اسـت؛ بـراى نمونه:
-...کـه منظـور مـا را از «یـک» آرشـیو ملـى و کتابخانـۀ ملـى بیـان 

مى کنـد(ص25)
در «یـک» سـخنرانى در فرهنگسـتان علـوم سـوئد در هفتـم ماه...   -

(ص60).
«یک» آرشیو موجودیتى آلى... است (ص 78).  -

وظیفۀ اصلى گردآورى و حفظ «یک» میراث ملى... (ص 98).  -
اسـتفادة نابه جـا از حـروف  اضافـه، ضمیرهـا و صفـات اشـاره و قیدهـا یکـى دیگـر 
از نقـاط ضعـف ایـن کتـاب اسـت. امـرى کـه ظاهـراً در اثـر ناهماهنگـى بیـن مترجـم و 

ویراسـتار (و حتـى شـاید حروف نـگار) پدیـد آمده اسـت:
بااین حـال، اگـر شـما بـه ایـن وضعیـت آن به عنـوان یـک کل نگاه   -

.(57 (ص  کنیـد... 
ایده هـاى ناپلئـون مـا را بـه یاد سیاسـت تحصیل منابع کـه الگوى   -
بـزرگ او، اسـکندر کبیـر و اصـول کتابخانـه اى که او تأسـیس کرد 

را بـه یادمـان مى انـدازد (ص 63).

نقد اطالع رسانی
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-... تصمیـم بـه تألیـف کتابـى گرفتـم کـه در آن موضوعـات مربوط به 
ایـن امـر ... در آن مطـرح مى شـود (ص 20).

البتـه از ایـن تعـداد حـدود 200 هـزار منبـع از آن هـا کـه رقـم   -
محسـوب  منحصربه فـردى  آثـار  آن هـا  اسـت،  شـگفت انگیزى 

. (37 ص مى شـدند(
بل پس از گذشت بیش از 100 سال بعد... (ص 96).  -

نهادهـاى قـرن هجدهـم تمایلى بر بـه درهم تنیدگـى تنگاتنگ با...   -
داشـتند (ص 107).

این مسئله در تکرار افعال نیز مشاهده مى شود؛ براى مثال:
ایـن از هرلحـاظ کتابخانـه اى واقعـى و مثالـى اسـت خارق العاده از   -

تأثیـر و اهمیـت تمـدن یونانـى و هلنـى اسـت (ص 43).
ممکن اسـت در گذشـته مدیر سـوابق این اسـتانداردها را... توسعه   -
داده اسـت و در رویه هـاى نگهـدارى... اعـالم کرده اسـت (ص 121).

ایـن شـامل همۀ کسـانى مى شـود که در برخـى از مراحـل فرایند   -
بـا منابـع آرشـیوى سـروکار دارنـد، مى شـود (ص 124).

در دو مثـال زیـر افعـال متناسـبى بـه کار نرفته اسـت؛ زیـرا به نظـر مى رسـد فعـل 
متناسـب بـا جملـه، «بـود» اسـت نـه «داشـت»:

تولـد دولـت مـدرن... نیازمند اطالعات گسـترده دربـارة... پرداخت   -
مالیـات داشـت کـه... (ص 56).

کتابخانۀ کنگره... داراى 82000 جلد کتاب داشت (ص 65).  -
مواردى دیگر از کاربرد نامناسب افعال به شرح زیر است:

به دنبـال اخـذ درجـۀ دکتـرا... او به عنـوان معـاون وزارتخانـه در   -
وزارت آمـوزش بـا مسـئولیت ویژه در امـور کتابخانـه منصوب کرد 

(ص 17) به جـاِى: منصـوب شـد.
طـرح مهـم دیگرى را کتابـدار آلمانى... ارائه شـد (ص 72) به جاِى:   -

کـرد/داد. ارائه 
یونسـکو ایـن وظایـف را... در سـال 1977 تعریـف شده اسـت (ص   -

کرده اسـت. به جـاِى:   (969
قانون گـذاران به خصـوص بـه برنامه هـاى رادیویـى و تلویزیونـى...   -
به عنـوان مـواردى که باید در شـمول قانون قرار گیرند، کرده اسـت 
قانون گـذاران...  کرده اسـت/  قانون گـذار...  به جـاِى:   (104 (ص 
کرده انـد؛ درضمـن قسـمتى از فعـل مرکـب کرده اسـت در ایـن 
جملـه حذف شده اسـت؛ مثًال مشـخص نیسـت قانون گـذار... تأکید 
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یـا اشـاره کرده اسـت. این جملـه را براسـاس جملۀ قبلـى، مى توان 
آوردن  بـه  به خصـوص  قانون گـذاران  کـرد:  بازنویسـى  این گونـه 
برنامه هـاى رادیویـى و تلویزیونـى... به عنـوان مـواردى کـه باید در 

شـمول قانـون قـرار گیرنـد، تأکیـد کرده اند.
 اسـتفادة بى جـا یـا زیـاد از عالمت مفعـول (را) در برخـى صفحه هاى کتاب به چشـم 

مى خـورد؛ بـراى مثال:
آرزوى مـن ایـن اسـت که ایـن دو نهاد که میراث بشـرى هسـتند   -
را مقایسـه کـرده و شـباهت ها و تفاوت هـاى ایـن دو را از منظـر 

موضوعـات و وظایفشـان را مشـخص سـازم (ص 19).
اگـر مـن آن چـه را کـه در جهـان اتفـاق افتاده اسـت را بررسـى   -

.(75 (ص  کنـم... 
همچنـان کـه مشـاهده مى شـود وجـود آخریـن «را» در جمله هـاى فـوق و دومیـن 

«را» در جملـۀ زیـر زائد اسـت.
-... باید ویژگى هاى خاصى که اهداف... قوانین آرشیوى را آشکار مى کند 

را کشف کرده و ارتباط آن ها را... تشریح کنم (ص 120).
«را» نشانۀ مفعول در زبان فارسی است که همواره پس از مفعول یا گروه مفعولی می آید 

و نباید آن را به دنبال فعل یا متمم آورد:
در  عملکـردش  چگونگـى  دربـارة...  ارزشـمند...  بینش هـاى  کـه   ...-
کـه   ... به جـاِى:  (ص 119،  مى دهنـد.  ارائـه  را  شـهروندان  برابـر 
بینش هـاى ارزشـمند... دربـارة... چگونگـى عملکـردش را در برابـر 

مى دهنـد. ارائـه  شـهروندان 
در صفحۀ 36 ظاهراً 3 زیرنویس حذف شده است.

در برخـى مـوارد در کتـاب عـدم تطابـق در کاربـرد صـورت مفـرد و جمـع اسـامى و 
افعـال به چشـم مى خـورد؛ بـراى نمونـه:

ادبیـات بـه... مفهـوم... امـروزه... درحقیقت قبل از هـزارة اول پیش   -
از میـالد وجـود نداشـته اند (ص 42). 

 (61 (ص  نقشـۀ...   1815 یـا   1814 سـال هاى  در  ویـن  کنگـرة   -
... نقشـۀ   1815 یـا   1814 سـال  در  ویـن  کنگـره  به جـاِى: 

ملـى  کتابخانه هـاى  ذاتـى  مؤلفـۀ  یـک  ملـى  کتاب شناسـى هاى   -
.(97 (ص  اسـت 

آرشیو از کمک هاى فنى... برخوردار نشده اند (ص 116).  -
تعـداد معـدودى از کشـورها... آرشـیوهاى ملى ندارنـد (ص 119)   -

به جـاِى: تعـداد معـدودى از کشـورها... آرشـیو ملـى ندارنـد.

نقد اطالع رسانی
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کمیتـۀ کوچکى که شـوراى بین المللى آرشـیوها منصـوب کردند...   -
(ص 122) کاربـرد فعـل جمـع بـراى فاعـل مفرد.

عالوه بـر مـوارد یادشـده نکتـۀ مهـم دیگـرى کـه بایـد بـه آن اشـاره شـود، نیامـدن 
فهرسـت منابـع در کتاب اسـت. متأسـفانه فهرسـت منابع کتـاب اصلـى در ترجمۀ حاضر 
آورده نشده اسـت و ایـن امـکان مراجعـه بـه منابـع اصلـى کتـاب را بـا دشـوارى همـراه 

ساخته اسـت.
مـوارد دیگـرى در کتـاب دیـده ام کـه مایلـم آن را بـه ناشـر یـا مترجم محتـرم ارائه 
دهـم، شـاید کـه در چـاپ دوم ترجمه اصـالح و برطرف شـوند. امید اسـت در آثار بعدى 

ایشـان ایـن لغزش هـا مرتفـع گردد.
در پایـان توجـه خواننـدگان محتـرم را بـه ایـن نکتـه جلب مى کنـم که نگارنـدة این 
سـطور دسـتِ کم یک بـار از چـاپ اشـتباه ویرایش ماقبـل آخر اثـر خود به جـاى ویرایش 
نهایـى رنـج برده اسـت و ترجیـح مى دهـد کـه ترجمـۀ کتـاب کتابخانه هـا و آرشـیوها: 
بررسـى مقایسـه اى را آخریـن پرینـت نمونه خوانى شـده قبـل از اعمال تصحیحـات بداند 

تـا متـن منقـح بازخوانى شـده و ویرایش شـده و آماده انتشـار.

پى نوشت
1. نـام مؤلـف در فیپـاى کتـاب به صـورت تومـاس لیدمان ثبت شـده که با شـکل به کاررفتـه در دیگر 

قسـمت هاى کتـاب (لیدمن) متفاوت اسـت.
2. اسـتفاده از یاى منفصل دسـت ِکم در امالى پیشـنهادى فرهنگسـتان زبان و ادبیات فارسـى نیسـت 

و ظاهـراً زاییدة کتاب هاى درسـى وزارت آموزش وپرورش اسـت.
3. معتقدم یکى از اصول درست نویسـى اسـتفاده از واژه هاى مصوب فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـى 

و شـیوة  نگارش پیشـنهادى آن اسـت و اگر جز این بنویسـم، خطاست.
4. فهرسـت اختصـارات کـه احتمـاالً در متـن کتاب وجود داشـته، در ترجمـه بالفاصله بعـد از مقدمه 
آمده اسـت کـه ازنظـر مـن ضرورى نیسـت. اوالً اختصارات انگلیسـى در متـن کتاب به کار نرفته اسـت؛ براى 
نمونـه، خواننـده در متـن ترجمـه (نـه زیرنویـس) بـا اصطالحات ایفـال و ایزو سـروکار دارد و بـا IFLA یا 
ISO کـه نیـاز بـه معرفى ایـن اختصارات باشـد. مضافاً آن کـه تمام اختصـارات معرفى شـده در متن کتاب 

و زیرنویس هـا، به صـورت کامـل هـم بـه فارسـى و هم به انگلیسـى آمده اسـت.
5. ریکس آرکیوت Riksarkivet به معنى آرشیو کشور است.

6. نمى دانـم «احـکام» ترجمـه چـه واژه اى اسـت. اصـل کتاب هم متأسـفانه در دسـترس نیسـت. در 
برخـى کشـورها از قانـون و مقـررات آرشـیوى بـا عبـارت legislation یـاد مى کننـد کـه مى تـوان از آن 

به عنـوان قانـون تأسـیس آرشـیو یـا قانـون و مقـررات آرشـیو و نظایر آن یـاد کرد.
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