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 معماری ای با شارون اسمیت دربارۀ مراکز اسنادمصاحبه

 مصاحبه و ترجمه از محمدمهدی طاهری

 

سمیت شگاه بینگهمتوندکتری خود را در تاریخ و تئوری هنر ( Sharon C. Smith)  شارون ا صص 1از دان ست. تخ او در تاریخ  گرفته ا

ایجاد و تی است و آیاو مدیر مرکز اسناد آقاخان در دانشگاه ام 2هنر و معماری خاورمیانه و نیز تاریخ هنر و معماری مدرن ایتالیا است.

به کار ه ک هزعععت هایی آوری دادههدفش جمعرا به عهده دارد که ها توسععععه و سعععرسرسعععتی سعععازعععاا مبزعععوطی از خدما  و برنامه

 آید. سژوهشگران عرصا معماری اسالمی می

صعععور  مبتور برای او فرسعععتادم و در ها را به( سعععوا ۱۱۲۲اکتبر  ۹) ۲۹۳۱مهرماه ۲۱روند این مصعععاحبه ننین بوده اسعععت  در 

عا  معماری ایران های او را دریافت کردم و اکنون ترجما این مصعععاحبهر در گاهناما م ال( ساسعععخ۱۱۲۲نوامبر  ۱) ۲۹۳۱ماه آبان۲۱

 شود.ر منتشر میکوبهدانشگاه تهرانر 
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 ؟هایی داردکاراییچه  . مرکز اسناد معماری چیست و1

دارد و هم نگاهشعععان میکندر گرد آوری میکنم مرکز اسعععناد معماری جایی اسعععت که اسعععناد معماری را جمعطورکایر گمان میبه

یکند. هرنند این تعریف زیاده ها را ممبن مینآدسترسی به 
ّ
یک  آوری اسناد برنظرم بزیاری از مراکز اسنادر برای جمعاست؛ به کا

ضوع خاص متمرکز می شخص یا یک دفتر طراحی خاصر یا شوندمو سببیر کارهای یک معمار م   مثاًل بر حوزۀ جغرافیاییر اقایمیر 

 .شوندمتمرکز می هاگاهی هم ترکیبی از این

کز اسنننناد ا داری در مر ها هم درخور   ه امهها و پایان د؟ آیا کتاباداری در مراکز اسنننناد مناسننن . کدام اسنننناد برای   ه۲

 هستند؟

سوا ر انم درتومی سخ به این  سناد آقاخان در امبگویم که  از آنچه سا صی معماران و داری میتی نگهآیدر مرکز ا شخ شیو  کنیم  ما آر

ها گزترۀ ها مربوط است. در این آرشیوکنند یا حوزۀ فعالیتشان به آنداریم که یا در جوامع اسالمی فعالیت میسژوهشگرانی را نگه می

هار جزععتارهار اسععالیدر عب ر هار نقشععهر باوسرینتر سروسوزا  سرو هها و کروکیشععود یافت  ترسععیمها را میدادهبزععیار وسععیعی از 

ا بط مزععتقیم بنامه و مقاله هم مشععروط به رهار ما کتار و سایانو... . عالوه بر این های میدانیهای صععوتی و تصععویریر یادداشععتفایل

 .کنیمداری میموضوع اسنادمان نگه

سناد آقاخان ب ویید؛ چ و ه راه. ۳  از مرکز ا
ً
سنلطفا شد و ا سناد آقاخان آوری کردید؟ ادتان را چطور جمعا دازی  ضع مرکز ا و

 هایش برای آینده چیست؟کند؟ بر امهها دارد؟ چه میاکنون چ و ه است؟ چه

گذاری مرکز فعای به کار ن را در مقام مدیر بنیانم ۱۱۲۲اندازی کردم؛ در سعععا  مرکز اسعععناد آقاخانر در سعععاختار کنونیر را من راه

شگاه ام 3«آقاخان»توان گرفت و به هدیا گماردند. رد سای ایدۀ ننین مرکزی را می سا  MITتی )آیبه دان سید. در طی  ۲۳۱۳( در  ر

( Catalogerنوی  )فهرستدار و یک منزجم و دقیق نداشت و در ابتدا متشبل از یک کتارساختاری « مرکز»نند دها سیشینر این 

جز اسععناد خودی نداشععت و نیز بهبهتی فضععای فیزیبی مختصآیر مرکز اسععناد آقاخان در دانشععگاه ام۱۱۲۲بود. همچنین تا قبل از 

 کرد.آقاخانر نیز دیگری را ثبت و بایگانی نمیبنیاد تصویری 

های ویژه مشغو  به کار ر که در ِسمت مدیریت برنامهاز شد و منآغ ۱۱۲۲انر از آگوست تعریف و ایجاد ساختار جدید مرکز اسناد آقاخ

هایی بود که مورد نیاز آوری دادهها شدم که هدفش جمعسازاا مبزوطی از خدما  و برنامهمامور ایجاد و توسعه و سرسرستی بودمر 

تی هزت. آیدانشبدۀ معماری دانشگاه ام ( درAKPIAاستادان و دانشجویان و نیز سژوهشگران برناما آقاخان برای معماری اسالمی )

سالمیر خوْد برنامه صری و حفاظت از برناما آقاخان برای معماری ا سازیر فرهنگ ب شهر سالمیر  ست که بر معماری ا زترده ا ای گ

ماست. و  هایدادهنت گنجینا اصای اشاعا ( بود. آرکArchnetنت )آرک. ماموریت دیگر من سرسرستی 4بناهای تاریخی متمرکز است

                                                           
او ثروت فروانی دارد که  .است اسالم تاریخ رشته در هاروارد دانشگاه آموختۀدانش( ۳۳3۱ دسامبر ۳3 زادۀ) چهارم، خانکریم یا آقاخان کریم 3 

( AKDNپردازند؛ بخشی از این ثروت به ایجاد شبکۀ توسعه آقاخان )های امام( است که اسماعیلیان میهایی )سهمعمدۀ آن برآمده از عشیره

 هس هر .پردازدمی توسعه حال در و فقیر کشورهای در بشردوستانه هایفعالیت به که ،مختلف آژانس هاده شامل است ایموسسه ناممعطوف شد که 
 )م.( .گرددمی اعطا زنده معمار چند یا یک به ،دالر میلیون یک مبلغ به ،آقاخان معماری جایزۀ بنیاد این سوی از بار یک سال

 )م.( https://akpia.mit.eduبرای اطالعات بیشتر نگاه کنید به:  4 
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 نت نیزذاشعععتند و اکنون معاون آرکشعععود را هم بر عهدۀ من گنت نگهداری میها و اطالعاتی که در آرکنیز رهبری فبری امور داده

 شراکت با یبی از همبارانم در بنیاد آقاخان دارم.هزتمر که این ِسمت را در 

دهان نقل شعععده اسعععتر معماران و سژوهشعععگرانر یا بهما دهانازۀ آو بابه نون رویمر ها نمیآوری مجموعهدنبا  جمعما خودمان به

اقبالیم که شعععبای شعععگر  خو گذارند. بهگیرند و اسعععنادشعععان را در اختیارمان میهار با ما تماس مینمایندگان و گاه وارثان آن

جاییر مرمتر بندیر جابهنادر دستهوصو  اسخریم؛ هزینا شده و مورد احترام هزتیم. همچنین ما اسناد را نمیای شناختهموسزه

زیر دیجیتا  کردن آنحفاظتر فهرست سناد هزینهها و فراهمنوی سترسی به ا ست که هدیه بودن آوری امبان د ست و به همین ا بر ا

خریم و ا را میهها و کتارتی و مرکز اسعععناد خودمانر فیامآیاسعععنادر برای ما ارز  زیادی دارد. البته ما برای کتابخانا دانشعععگاه ام

 کند.صور  مداوم رشد میمجموعا اسنادمان به

 

سند و... .منابع متنوعی را در بر میما مجموعا 5 شهر  صویرر نق زتر نمونه گیرد  عب ر ت ست زیرر که البته کامل هم نی ایی از هفهر

سته ساس نوعر د ست که بر ا شگران و مجموعا ما ستادانر سژوه شجویانر ا سناد برای هما دان سی به این ا ستر ست. د شده ا بندی 

 محققان ممبن است. 

 

 های مرکز اسناد آقاخان لیزت داده

 آرشیو تصویری آقاخان

های بناهای جدید را. آرشعععیو میراث تاریخیر حدود هم میراث تاریخی را در خود دارد و هم داده (AKVAآرشعععیو تصعععویری آقاخان )

های جوامع مزامانان را در خود دارد که سژوهشگران و معماران هزار اسالید و عب  دیجیتا  از معماری و شهر و ساختمانصدوبیزت

های برناما اند که با بورسآموختگانی هدیه دادهها را هم دانشعب  اند؛ بعضعععی از اینکردهها را اهدا های معماری آنو شعععرکت

های ر آرشععیو تصععویری آقاخان داده۱۱۲۲اند. از سععا  ( به سععفر در کشععورهای اسععالمی رفتهAKPIAآقاخان برای معماری اسععالمی )

ها اکنون دیگر وجود کندر که بعضعععی از آنهای تاریخی و معاصعععر را ثبت میگیرد و محوطهازآغازدیجیتاِ  مرکز اسعععناد را هم در بر می

 ندارند. 

 آرشیو معماران

 آرشیو رفعت الجادرجی 

 یهآرشیو محمد مب 

 آرشیو هشام منیر 

 آرشیو سژوهشگران

 مدینهماریان جنبینز 

                                                           
از  ها را در پاسخ به سول سوم،ها دارد؛ محتوای این بخش از دکتر استون نیست، بلکه آنسایر بخش متفاوت از رنگیبخشی از متن مصاحبه،  5 

  libraries.mit.edu/akdc/collectionshttp//:مرکز اسناد آقاخان نقل کرده است: سایت 
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 یاسر طبا 

 های تخصصیمجموعه

 های مربوط به ها و مقالهها و جزعععتارها و کتارها و سعععفرنامهها و نگارهمجموعا عب ) آرشعععیو بالبان بینگ و هرینگتون

 (معماری محای بالبان

  صفهان شهری ا سالیدها)سرو ۀ تاریخ  شت نگاتیوهارر مجموعا ا سییاددا شهر های میدانیر نگارههای مربوط به برر هار نق

د 6های دکتر گاومبکطرحر عب ر یادداشتر طرح
ُ
 مربوط به توسعا اصفهان از زمان بوییان( 7و دکتر ُها

 سژوهی دورۀ تیموریانآرشیو معماری 

 

دیگری هم موجود اسععت. ما به توسعععا مرکزمان ادامه که در سععایتمان هم اشععاره شععدر این لیزععت کامل نیزععت و آرشععیوهای ننان

هم فراهم اسعععت. در ضعععمن ما نزعععخا  هابه بعضعععی از آن شعععود در مرکز دید و فعاًل دسعععترسعععی آنالیندهیم. این آرشعععیوها را میمی

 کنیم.نت نیزت را درصور  درخواست سژوهشگرر فراهم میشدۀ اسنادی که اکنون در آرکدیجیتا 

 ها.آوری امبان دسترسی عموم به آنو فرآهم اسناد آرشیومان اداما روند فعای است  نگهداری و حفاظت برناما ما برای

رایت، مراکز اسنننناد را چ و ه زیر ردای خود جا های کپیپذیر اسنننت؟ قا وندهی به اسنننناد شنننما چ و ه ام ان. ارجاع۴

 دهند؟می

سن شی از حبم ما این بوده که از همان آغاز به کار مرکز ا سنادادر بخ زترده را زیار و گ شد. بنابراین مخاطبان ب شته با سای دا ترسی د

 آموزشی  ممبن است.های سژوهشی و های ما برای هد هما دادهآزادانه به 

با انتقا  کامل حقوق شعععود همراه آنچه به مرکز اسعععناد هدیه می رهاتر اسعععت؛ اما برای بیشعععتر دادهرایت قدری سیچیدهماجرای کپی

رایتی را در اختیار ر مرکز اسععناد آقاخان اسععت که حقوق کپیی آرشععیو و اسععناد به بعداهدا اثر اسععت. به این معنا که از زمانمالبیت 

  رخواهیم که سیش از اسععتفاده از سععندی یا انتشععار آنر با ما برای گرفتن مجوز تماس بگیرند؛ که در صععوگیرد. ما از کاربران میمی

 گذاریم.ها را با کیفیتی باالتر در اختیار کاربر میانجام درست امور اداریر عب 

ند بکند که سایها را هم به ما بدهند؛ این امر ما را قادر میدهند که امتیاز اسعععتفاده از عب بعضعععی اوقا  مالبان آرشعععیو ترجی  می

ما داده مانیم و ه مان ب مان هد سی گان قرار دهیم. در غیر این صعععور ر  های آموزشعععی وها را برای  سژوهشعععیر در دسعععترس هم

 به مالک اثر ارجاع میدرخواست
ً
 دهیم.های مبتنی بر بازنشر اسناد را معموال

 کنید؟. اسناد را چ و ه ا تخاب می۵

ستادان ارزیابی می ضوع و هد  مرکزمان را میو ربط آنکنیم آرشیوها را من و دیگر ا لی اهای برگزیدن و دیجیتسنجیم. معیار ها به مو

سویه سنادر رویبردی نند شجونگر دارد که نیازهای برآمده از برنامهکردن ا ستادانر دان شگران را در برمیهای مرکزر ا گیرد. یان و سژوه

                                                           
6  Lisa Golombek 
7 Renata Holod 
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ز هایی که در معرض گم شععدن یا تخری  شععدن هزععتندر و نیدیدهر دادههای آسععی داده ها هم امری موثر اسععت؛البته وضعععیت داده

 گیرند. در اولویت دیجیتالی شدن قرار می (صوتیهایی که قابایت از بین رفتن سریع را دارند )همچون نوارهای داده

 شود؟های یک مرکز اسناد چ و ه مم ن میصورت کلی، دسترسی ساده و مدیریت آسان و مناسِ  حجم عظیم داده. به۶

ود. در دهی بششودر باید از نظر فیزیبی ارزیابی و سامانها افزوده میرسد و بر لیزت موجودیوقتی آرشیوی به دست مرکز اسناد می

سناد آقاخانر ما از ابزارهای زیادی  سیاههمرکز ا سناد آن بهره میبرداری از مجموعهبرای  بریم؛ ابزارهایی همچون های مرکز و دربارۀ ا

«ToolkitArchivist »8  یا«Archive Space»9رسان آرشیوها را دریافت و مدیریت کنید  و یاری دهد که ؛ این ابزارها به شما امبان می

توانند بزععیار سردامنه هم باشععندر باید در افزارها که میها خواهد بود. وقتی مرکز اسععناد ایجاد شععدر این نرمشععما در دسععترسععی به آن

رسان شما ها(. ابزار یارینوشتهر یا نیزی همانند اینر در فهرست10رکوردبااستفاده از مارکشدنی باشند )افتآسانی یکتابخانا شما به

های مرکز اسععنادر باید هم برای اسععناد فیزیبی و هم اسععناد دیجیتا  کارایی داشععته باشععد. سیوند این ابزار باید با هما در مدیریت داده

 هاتک صفحهانواع اسناد و نیز تک
ً
 اریدروقتی با تعداد زیادی از آرشیوها سروکار د ی اینترنتی سامانا مرکز اسنادتان ر برقرار باشد. طبعا

 ننین اموری برای حفظ و نگهداری اسناد ضروری است.

 . در مرکز اسنادی مناس  و شایسته، هر سند یا داده چه جزئیاتی را باید داشته باشد؟۷

ستانداردهای  صد و نّیت مرکز اطالعا  و نیز نوع داده دارد. ا شیور ق زتگی زیادی به نوع آر ضا هر دادهر ب جزئیا  الزم برای ثبت و عر

متحد هم اطالعا  خوبی و... . در کتابخانا کنگرۀ مای ایاال  Dublin Coreر VRA Coreزیادی برای این موضعععوع موجود اسعععت  

 11عرضه شده است.

یا مر ۸ قا ون. آ یا زاویی دید دربارۀ کیفیت دادههای خاصنننی کز اسنننناد آقاخان  های آرشنننیوهای دریا،تی، هم ون کیفیت 

 شده الزم است؟آوریشده یا جمعاسناد هدیههایی برای یا دستورالعمل هاصورت کلی، آیا چنین قا ونها، دارد؟ یا بهع س

خان در ام قا ناد آ ما آیدر مرکز اسععع ثا  عب تیر  ناد داریم؛ برای م یت اسععع هایی در کیف ندارد تا ید بین اسععع با  ۲۱۱۱تا  ۲۱۱ها 

 ها به یک دهه سیش بازآوری بعضعععی از آنهایی سعععروکار داریم که جمعدادهبا دراینچر کیفیت داشعععته باشعععند. البته نون ما سیبزعععل

ستاندار های آرکگرددر تعداد قابل توجهی از عب می سنگین د نمینت در این محدودۀ ا سخت و  زیار  زئولیتی ب گنجند. هرنند م

 هایی بهتر هزتیم.ها با عب استر در حا  جایگزینی این عب 
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 رجوع کنید. )م.(
آید. برای آگاهی بیشتر از این سامانه، به سایت های آرشیوی میای تحِت وب است که به کار مدیریت دادهاین سامانه هم سامانه ۳ 

http://archivesspace.org .م.( رجوع کنید( 

نگارند که یک نوع مشخص از ماشین بتواند ای میگونهها را بهنوشته(: فهرستoging RecordatalCeadable R-chineMaرکورد )مارک ۳0 

نویسی این سایت را ببینید: ها را بخواند و تفسیر کند. برای آگاهی از اهمیت این نوع فهرستهای آنداده
gov/marc/umb/um01to06.htmlhttp://www.loc. ).م( 

د متحشده در سایت کتابخانۀ کنگرۀ ملی ایاالتهایی از اطالعات عرضههای مصاحبه، بخشهای دکتر اسمیت به پرسشدر این بخش از پاسخ ۳۳ 

شده ها هستند. این اطالعات را متن ترجمهرکوردهای درخور مارکمنتقل شده است که معطوف به استانداردهای دیجیتالی کردن اسناد و فرمت
ناپذیرند و ثانیاً به کار ها مجموعۀ حروف و ارقام مرتبط با موضوع ثبت و مدیریت اسناد هستند که ترجمهام زیرا اوالً بیشتر آنکردهمنتقل ن

ها به سایت کنگره رجوع کنید: آیند و صرفاً برای آرشیوداران مناسب است. باری برای خواندن آنمخاطب عام نمی

https://www.loc.gov/standards  
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ع به دست ما برسدر بیشتر خوشایند طبگوییم که ن ور عب  بگیرند؛ هرنه تعداد بیشتری عب  از یک موضوع ها نمیما به عباس

که گویی آن بنا را دیده است. کند که بنا را درک کند؛ ننانها کمک میهار به مخاط  آنای مناس  از عب ماست. داشتن مجموعه

کنیم. سععتفاده نمیها اها همانند هم باشععند یا کیفیتشععان سایین باشععدر از آنر اگر عب کنیمنظار  میهای مرکزمان داده برالبته ما 

 که خواستا اهداکننده آن آرشیو است.داریم؛ ننانشود را نگه میر هما آنچه اهدا میاهدایی انزجام یک آرشیوِ  حفظ قصدهرنند به

وسععخت برای این کار نداریم. هر مرکز اسععنادی باید قانونی سععفت کنیمرهرنند در کل اسععناد یا  آرشععیوهای اهداشععده را گزینش می

 هایشر داشته باشد.های مدنظر یا خواستههای خود  رار براساس زمینهمعیار 

ها در سنننایر د بال اشننناعی مراکز اسنننناد و ب بود و توسنننعی آن. باتوجه به اهمیت بنیاد آقاخان در مطالعات معماری، آیا به۹

 شمول دست پیدا کنید؟هم هستید تا شاید به مرکز اسنادی ج ا ی و ج ان کشورها

شی از  شگاه امبخ سناد آقاخان در دان سانتیر فراهمآیماموریت مرکز ا سی آ ستر ضایی برای د سازمان ماتر به مجموعهآوری ف  رهای 

نتر ما میزبان جایزۀ معماری آقاخان و نیز برناما مجموعا شععهرهای تاریخی هم هزععتیمر ضععمن اینبه سععت. در آرکبنیاد آقاخانر ا

ها های خودشان هم موجود است. عالوه بر اینر مرکز اسناد آقاخان با بزیاری از سازماندر سایت هاهرکدام از ایناطالعا  مربوط به 

شراکت و همباری می صری و دادهتر از ای کاملکند تا به مجموعهو افراد حقیقی  زامانان مع و  به معماری های فرهنگ ب جامعا م

زتردگی و نیز بر  رفای مجموعه سد. نظر به گ ست که هما داده های فعایبر سازمان ناممبن ا ها را در خود بگنجاند. مرکزر برای یک 

ست. دریافته شارکت و همباری بهترین راه ا شت دادهایم که تفاهم و توافقبنابراین م شترکر برای انبا سازمانهای م های هایی که در 

ازی سهمباری و شراکت موج  غنی رفتن همه نیزرافتد. به جای تال  برای در مالبیت گشوندر سودمند میگوناگون نگهداری می

 شود.های شما و شریبتان میبانک داده

ها در عصننر اعاعات بینید؟ مم ن اسننت کارایی و اهمیت آنآرشننیوسننازی و مراکز اسننناد را چ و ه می وضننع پیِش روی. 1۱

 تدریج کاسته شود؟به

گی بود محتواداری و دردسترسلش دنیای جدید و عصر اطالعا  این است که نظرم از نیاز به آرشیوها هرگز کاسته نخواهد شد. نابه

 حل این امر است.ها و همگامی با تبنولو ی راهنظار  بر داده و ها را حفظ ببنداین داده

، چه راه ارهایی را برای دستیابی به مرکز اسنادی سودمند و کارا و دقیق پیشن اد می11
ً
 کنید؟. و   ایتا

. مرکز اسععناد 12واضعع  اسععتشععده و تعریفبه هد  آن مرکز دارد. ماموریت ما  یدسععتیابی به ننین مرکزیر بزععتگی زیاد راهبارهای

شهرر طراحی محیط و AKDC@MITتی )آیآقاخان در ام ست که از آموز  و سژوهش در تاریخ و تئوری معماریر  ( سایگاهی سژوهی ا

 کند. های مزامانان حمایت میر جامعهکردن دنگ بصریر حفاظت و نیز معماریمنظرر فره

 های مع و  به موضوعتان تعریف شدر آنوقتی هدفتان مشخص شد و بهترین کنش
ً
ها ههاز بعضی مواج ها را مزتند کنید. احتماال

هد   آنشوندر نون هیچ ک  های سودمندی که به کنار گذاشته میمانند یا/و کنشهایی که مغفو  مینمونه شوید زده میشگفت

 آورد!نخزتین را دیگر به یاد نمی
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 قانون
ً
نیز  ها ودادهبرای عمل و اسععتانداردهایی را برای کارکنانر . معیار ها باشععیدنویزععی  وضععع کنید و سیرو آنهایی در فهرسععتحتما

 ما قرار گرفته است.شمار ِکیر کجار نگونه و نرا در مجموعا ش د. مزتند کنید که هر نیزی در مرکزکاربرانتان وضع کنیبرای 

 
ً
برد اما باالخره به هد  ماند سودمندی و کارایی کمی دارد. زمان زیادی میتان را به همه بشناسانید؛ آنچه مخفی میمجموعه و نهایتا

 م اوبتان خواهید رسید.
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