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گزارش

تالش براى حفظ تنوع فرهنگى در آرشیو دانشگاه ملبورن:
احیاى آلبوم ایرانى از مجموعه آرشیوى جرمین گریر

مژده دهقانى1 

مقدمه 
به عنوان دانشجوى دکترا تالش مى کنم در اکثر نشست ها، همایش ها، یا رویدادهاى 
ماهانه  سخنرانى هاى  در  حضور  این ها،  از  یکى  کنم.  شرکت  خود  رشتۀ  با  مرتبط 
َوال2  نام  با  استرالیا  در  که  است  کتابخانه"  نظام  خودکارسازى  ویکتوریایى  "انجمن 
فعالیت مى کند. این انجمن از سال 1978 به عنوان سازمانى حرفه اى غیرانتفاعى در 
استرالیا تالش داشته است تا درك و استفاده از فناورى هاى اطالعاتى و ارتباطى را در 

میان کاربران کتابخانه ها، آرشیوها، نمایشگاه ها، و موزه ها ارتقا دهد. 
سخنرانى ماه جون 2017 این انجمن، به معرفى مجموعۀ آرشیو جرمین گریر3 
به عنوان بانک بذر4 - یعنى ایجاد مجموعه اى زنده از منابعى خام که تنوع فرهنگى، 
تاریخى، و سیاسى را حفظ مى کند- اختصاص داشت، که توسط دکتر راشل بوچانان5، 
که  آنجا  از  شد.  ارائه  ملبورن  دانشگاه  در  گریر،  جرمین  آرشیوى  مجموعه  موزه دار 
این مجموعه در ارتباط با ایران و چگونگى ساماندهى آن مربوط مى شد بر آن شدم 
تا به عنوان یک پژوهشگر ایرانى گزارشى از آن تهیه و با دیگر پژوهشگران ایرانى 

کشورم به اشتراك بگذارم و همکاران خود را در این تجربه سهیم کنم. 

آرشیو دانشگاه ملبورن و مجموعه جرمین گریر
و  اسناد  نگهدارى  و  جمع آورى  به منظور   1960 جوالى  در  ملبورن  دانشگاه  آرشیو 
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و  نویســنده  گریــر،  جرمیــن   .3
روزنامه نــگار در تاریــخ 19 ژانویــه 
1939 در ملبــورن اســترالیا متولــد 
بــه  ول  گاردن  کالــج  در  شــد. 
انگلیســى  و  فرانســوى  زبــان  دو 
ــى را  ــرد. دوره کارشناس ــل ک تحصی
در دانشــگاه ملبــورن و ارشــد را در 
ــات  دانشــگاه ســیدنى در رشــته ادبی
و زبــان انگلیســى بــه اتمــام رســاند. 
دوره دکتــرى را نیــز در دانشــگاه 
کمبریــج گذرانــد. پــس از اتمــام 
 1967 ســال هاى  در  تحصیــالت، 
در  مــدرس  به عنــوان   1972 تــا 
ــه کار  ــغول ب ــک مش ــگاه واروی دانش
شــد. انتخــاب او به عنــوان یکــى 
از نخســتین زنــان ممتــاز کلــوب 
ــش  ــاى نق ــه ایف ــر ب ــج منج کمبری
تلویزیونــى  مجموعه هــاى  در  او 
ــدت  ــن م ــول ای ــد. وى در ط گردی
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مدارك چاپى و دیدارى شنیدارى و منابع دیجیتال زاد در جهت اهداف پژوهش هاى 
ملبورن  دانشگاه  آرشیو  سال 1970  در  شد.  پایه گذارى  تاریخى  و  فرهنگى،  علمى، 
دامنه مجموعه خود را گسترش داد و کار جمع آورى آرشیوهاى اتحادیه ها و نهادهاى 
شخصى  مجموعه هاى  سیاسى،  سازمان هاى  حرفه اى،  انجمن هاى  کارگرى،  و  کار 
این  از  یکى  داد.  قرار  خود  کار  دستور  در  نیز  را  زنان  حقوق  و  صلح  حافظان  و 
جعبه  حاضر 487  حال  در  که  است  گریر  جرمین  به  متعلق  آرشیوى  مجموعه هاى 
آرشیو را دربرمى گیرد (شامل 82 متر فضاى قفسه اى) و عمدتًا دورة زمانى 1959 تا 
2010 را شامل مى شود که در سال 2013 خریدارى شده است. دو مجموعه نیز در 
سال 2016 دریافت شد و خرید یا دریافت مجموعه هاى بیشتر در حال برنامه ریزى 

است. برخى محتویات این مجموعۀ آرشیوى شامل موار زیر است:
  و کتابداران،  و  دانشگاهیان،  ناشران،  با  خصوصى  و  عمومى  مکاتبات  مجموعه 

غیره، 
  یادداشت ها و پیش نویس هاى مربوط به مطالعات و پژوهش هاى دانشگاهى او در

دانشگاه هاى ملبورن، سیدنى و کمبریج،
 ،آثار پژوهشى، پیش نویس ها، چرك نویس ها، بریده جراید، و امور تبلیغاتى
  فایل هاى مربوط به روزنامه نگارى، سخنرانى، رادیو و تلویزیون، پیش نویس ها و 

نسخه هاى منتشرشده، یادداشت ها، بریده جراید، کمیسیون ها و قراردادها،
  ،مجموعه عکس هایى که توسط او گرفته شده یا شخصا گردآورى کرده است
  توسط مختلف  رسانه هاى  در  که  منابعى  جمله  از  شنیدارى.  دیدارى  منابع   

جرمین گریر ایجاد، دریافت و جمع آورى شده است؛ رسانه هاى دیجیتالى اعم از 
پیش نویس هاى الکترونیکى، پژوهش و مکاتبات،

  فایل هاى پژوهشى در مورد زنان و ادبیات و هنرمندان زن؛ سوابق استامپ کراس
بوکس1، افتخارات و جوایز،

  کتاب ها، اعم از آثار اصلى یا آثارى که در پژوهش و نگارش آنها همکارى داشته
است؛ و مانند آنها. 

سرعنوان هاى  از  ترکیبى  استفاده  با  که  گریر  جرمین  آرشیو  مجموعه  میان  در 
موضوعى کنگره و سرعنوان هاى موضوعى مختص این مجموعه فهرست شده است 
سال  در  بوچانان،  راشل  دکتر  گفته هاى  مطابق  مى شود.  دیده  ایران  از  عکس هایى 
1975، انجمن زنان ایران، که در آن سال، عضویت کمیتۀ مشورتى و مسئولیت تدوین 
پیش نویس طرح جهانى "سال بین المللى زنان سازمان ملل متحد" را برعهده داشت 

هم زمــان ســردبیر نشــریات مختلــف 
ــال 1970  ــر در س ــت. گری ــوده اس ب
ــر  ــچ را منتش ــل الن ــه فیم مجموع
کــرد کــه در آن بــه محدودیت هــاى 
ــت، و، در  ــاره داش ــان اش ــى زن زندگ
ــه  ــناختى ب ــوکى ش ــود ش ــان خ زم
ــان وارد  ــر جه ــان سرتاس ــه زن جامع
ــه به ســرعت  ــن مجموع ــرد. ای مى ک
در ســطحى گســترده تجدیــد چاپ و 
بــه زبان هــاى مختلــف ترجمــه شــد 
ــوان  ــه به عن ــت ک ــزى نگذش و چی
پرفروش تریــن اثــر در تاریــخ جنبــش 
زنــان مبــَدل گردیــد. گریــر به عنــوان 
ــان از  ــش زن ــال جنب ــنده و فع نویس
کشــورهاى مختلــف از جملــه ایــران 
ــاى  ــته و گزارش ه ــد داش ــز بازدی نی
ــود منتشــر  ــاى خ ــادى از بازدیده زی
دانشــگاه  (آرشــیو  اســت  کــرده 

ملبــورن، 2017الــف). 
عــالوه بــر آن، گریــر به عنــوان 
ــه  ــا ب ــع کتابخانه ه ــگر مداف پژوهش
هــر دو شــکل رســمى و غیررســمى 
فعالیــت و عضویــت کمیتــه کتابخانه 
ــه  ــه و کتابخان ــز مطالع ــدن و مرک لن
چاوتــن را برعهــده داشــت. همچنین، 
مردمــى  کمک هــاى  گــردآورى 
از  کتابخانه هــا  کار  ترویــج  بــراى 
و  کتاب هایــش،  فــروش  طریــق 
مشــارکت بــا گــروه خواننــدگان 
کتابخانــه بریتانیــا را در کارنامــۀ خــود 
ــه  ــه کســانى اســت ک دارد؛ و از جمل
فیزیکــى  مجموعه هــاى  بــراى 
ــرد و نقــش پژوهشــى  منحصــر به ف
آن در کتابخانه هــا توجــه ویــژه قائــل 
اســت (آرشــیو دانشــگاه ملبــورن، 

2017ب). 
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تالش برای حفظ تنوع فرهنگی 
در آرشیو دانشگاه ملبورن

از سه نفر دعوت کرد که ضمن بازدید از ایران به ارائه سخنرانى در حوزة امور بانوان 
بپردازند. آرشیو جرمین گریر که توسط دانشگاه ملبورن سازمان دهى شده است شامل 

آلبومى از تصاویر این بازدید است. 
آلبوم سفر به ایران شامل 36 قطعه عکس هاى ژالتین نقره اى سیاه و سفید (16/5در 
21/5سانتى متر) است. عکس ها بر روى کارت هاى سیاه نصب و در میان کاغذ بافته 
شده قرار گرفته است. این آلبوم از چرم یا مقوا ساخته شده است. جلد رویى و پشت 
آلبوم با طرح هاى ظریفى از برگ هاى نقره ایى و طالیى و چرم قرمز نقاشى شده 
و تصاویر مرکزى از بناهاى تاریخى است که با گلدان ابریشمى قرمز محدود شده 
است. عکس هاى داخل آلبوم عنوان ندارند. آلبوم به تنهایى بسته بندى شده و هیچ 
نامه، یادداشت، یا پاکتى همراه آن نیست. اصل مدرك نازك به نظر مى رسد. با این 

وجود آلبوم زیبا و مرموز است. 
انجمن  مجلۀ   - آرکیوریا1  مجله  از  مقاله اى  به  خود  سخنرانى  ادامه  در  راشل، 
نگهبانى2  به جاى  را  آرشیویست  شغل  آن  در  که  کرد  اشاره  کانادایى-  آرشیوهاى 
پیشینه ها،  به  نسبت  را  آرشیویست  نقش  این  چون  است.  کرده  ذکر  مراقبت کننده3 
پدیدآورندگان، موضوع ها، کاربران و جوامع متعهد مى سازد. وى در حفظ و مراقبت 
از آلبوم سفر به ایران اشاره مى کند که چگونه توجهش به این آلبوم جلب شده و 
چگونه این مجموعه آرشیوى با کمک آرشیویست ها شکل گرفته است. وى ادامه داد 
که فهرست نویسى پیشینه ها را در اوایل سال 2016 آغاز کرده است. او ادامه مى دهد 
که در سال هاى نخست، نامه ایى از یادداشت هاى سال 1974 پیدا کردکه سربرگ آبى 
متمایز داشت. صورت زنى درون آفتاب آبى رنگ. چقدر شگفت انگیز بودکه ایران 
سازمان زنان داشت. نامه توسط فردى امضا شده بود. در سرى مکاتبات، نامه دیگرى 
چندین  همچنین  بود.  شده  ارسال  عکاس  سوى  از  که  بود  سربرگ  بدون  ایران  از 
نامه دیگرى میان جرمین گریر، دبیر کل سازمان زنان ایران، و وزیر زنان و روابط 

خانوادگى وجود داشت. 
دبیر کل سازمان زنان ایران از مدعوین خواسته بود تا موضوعاتى را براى سخنرانى 
تعیین کنند. هلوى سیپال در مورد اشتغال زنان، بتى فریدن در مورد جایگاه زنان در 
جوامع صنعتى و درس هایى که زنان در کشورهاى در حال توسعه مى توانند بیاموزند 
پیشنهاد  سخنرانى  براى  متفاوت  ایده اى  گریر  جرمین  اما  بودند،  سخنرانى  به  مایل 
کرده بود. او مى خواست در مورد شاعران زن مسلمان صحبت کند اما به دلیل کمبود 
اطالعات در این زمینه ناگزیر موضوع سخنرانى خود را تغییر داده و در مورد فعالیت 

1. Archivaria
2. Care-takers
3. Care-givers
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زنان در کشورهاى مختلف سخنرانى کرده بود. 
و  شکننده  بسیار  آلبوم  این  که،  بود  قرار  این  از  ایرانى  آلبوم  ماجراى  دنبالۀ  اما 
استفادة مستقیم مراجعان قرار گیرد و  اتاق مطالعه مورد  ظریف تر از آن بود که در 
الزم بود که عکس هاى آن جدا شود تا بتوان از تخریب بیشتر آنها جلوگیرى کرد. به 
همین دلیل، با یک محافظ شخصى به مخزن آرشیو دانشگاه ملبورن در برنسویک1 
رفتیم تا از نزدیگ نگاهى به آلبوم بیاندازیم. اولین مشکل مربوط به جلد پشت آلبوم 
بود. 14 عکس دیگر سیاه و سفید از جرمین گریر وجود داشت. عجیب تر اینکه تعداد 
چهار قطعه دیگر عکس سیاه و سفید موجود بود که کسى آنها را در پشت آلبوم قرار 
داده بود. این عکس ها کامال متفاوت از عکس هاى داخل آلبوم بود و به عکس هاى 
شخصى جرمین گریر در سفر به ایران مربوط مى شد. در کنار منبع2، نظم اصلى که 
که  است  این  نظم  ایدة  مى شد.  رعایت  باید  است  آرشیوى  نظریۀ  در  مهم  مفهومى 
پدیدآورنده یا نماینده او آن رکورد را با چه ترتیبى وجود آورده است. نظام فایل بندى 
مى تواند در مورد چگونگى کارکرد ذهن یک فرد سخن بگوید. برچسب هایى که ما به 
فایل ها مى زنیم، جایى که آنها را در قفسه قرار مى دهیم، و چگونگى چینش عکس ها 
در آلبوم هرکدام بالقوه داراى بار معنایى هستند. قطعات کاغذى که مربوط به آلبوم 
سفر ایران بودند در بایگانى وجود داشت اما این دو مجموعۀ عکس با همدیگر در 
پشت آلبوم به چه منظور بوده است؟ از آرشیویستى که آلبوم را اولین بار از منزل 
شخصى جرمین گریر بسته بندى کرده بود سوال کردم. به نظر مى رسید که عکس ها از 

قبل در پشت آلبوم وجود داشته اند بدون اینکه کسى از آن مطلع شود. 
به  سپس  بود،  شده  ایجاد  ایران  در  داشت،  ساله   43 سابقه اى  عکس  آلبوم  این 
زندگى  مکان  به  که  مختلفى  مخزن هاى  در  و  شده،  فرستاده  لندن  در  گریر  جرمین 
جرمین ارتباط داشت بایگانى، و سرانجام در سال 2014 به استرالیا ارسال شده بود. 
بنابراین، جاى تعجب نداشت که برخى صفحات آن آسیب دیده باشد. بعضى از آنها 
چروکیده بود و به نظر مى رسید که آب روى آن ریخته، یا بسیارى از آنها محو یا کج 
شده بودند که نمى توانستیم آنها را مرمت و بازسازى کنیم. البته باید اضافه کرد که 
ترکیب بافت آلبوم جلوه اى هنرى، عاشقانه و مبهم داشت که این خود مى توانست 

دلیلى براى آسیب بیشتر آن باشد. 
چه باید مى کردیم؟ سه نفر مسئول این آلبوم شدند. مرمت کننده به آرامى عکس ها 
برداشته  مستقیمًا  عکس ها  اگر  مى کرد.  مرمت  و  جدا  مرطوب کننده3  مواد  درون  را 
من  رفتیم.  پیش  مرحله  به  مرحله  دلیل  به همین  مى دیدند  بیشترى  آسیب  مى شدند 

1. Brunswick
2. Provenance
3. Humidifier
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تالش برای حفظ تنوع فرهنگی 
در آرشیو دانشگاه ملبورن

فقط به دست هاى همکارم نگاه مى کردم. آنها آلبوم را روى میز فلزى بزرگ در مرکز 
پردازش قرار دادند. حرکت آنها سریع و سبک بود. اما پس از بیش از یک ساعت 
به این نتیجه رسیدیم نباید کارى انجام داد جز اینکه شىء را دیجیتالى کرده و در 
را  خود  خاص  ابرداده  باید  شده  دیجیتالى  رکورد  هر  دهیم.  قرار  خودش  سرجاى 
داشته باشد. به عنوان بخشى از پروژة دیجیتال سازى، تصمیم گرفتم که تالش کنم تا 
اطالعات بیشترى در مورد آلبوم و عکس هاى گم شده بیابم. واقعا مایل بودم بدانم 
عکاس آنها چه کسى است. آیا دارندة حق کپى رایت به ما اجازه مى دهد تا نسخه هاى 
دنیا  جاى  هر  از  پژوهشگران  تا  کنیم  منتشر  کتابخانه  فهرستگان  در  را  آن  دیجیتالى 

بتوانند به آنها دسترسى داشته باشند؟ 
بدین منظور، دو نامه توجه مرا جلب کرد که هر کدام با اسم کوچک امضا شده 
بود و هیچ نشانى از نام فامیلى نبود. تنها سرنخ موجود نام خانوادگى بود که جرمین 
گریر در باالى نامه ها نوشته بود. شروع به جستجو در گوگل و شبکه هاى اجتماعى 
دیگر با انواع گوناگون نام ها کردم. تا باالخره توانستم فردى را با مشخصات نزدیک 
به آن بیابم. زیر کامنت وى در صفحۀ اجتماعى توییتر یادداشتى گذاشتم مبنى بر اینکه 
چه کسى هستم و چرا با او ارتباط گرفتم. بعد از ارتباط هاى مختلف متوجه شدیم که 
عکاس عموى شخصى است که در توییتر پیدا کردم. بعد از 24 ساعت موفق شدم با 
پدیدآورنده نامه از طریق ایمیل مکاتبه کنم، و عکس هاى مربوطه را براى او ارسال 
کنم. وى گفت که این عکس ها توسط خودش گرفته شده است اما در مورد سه قطعه 
عکس تردید دارد و ممکن است توسط عکاس سازمان زنان ایران گرفته شده باشد. 
داد  عکس ها  مورد  در  که  اطالعاتى  با  اکنون  کرد.  شناسایى  عکس ها  در  را  افراد  او 
در اختیارم قرار داده بود مى توانستم  عنوانى براى عکس ها بنویسم. عکس خودش 
را نشان داد. یک ارتباط از طریق رسانه هاى اجتماعى منجر شد که عکس ها پردازش 
که  است  شعارى  این  آینده!  و  فناورى،  آرشیو،  آینده!  و  فناورى  کتابخانه ها،  شوند. 
مراحل کار را در اینجا شرح مى دهد. به این ترتیب، عکس هاى بیشترى را برایش 
مى فرستادم و او عالوه بر مشخصات افراد، تکنیک گرفتن عکس ها را به من مى داد. 

هر شىء در هر آرشیوى حداقل دو داستان دارد. اولى در مورد خود شىء است، و 
دیگرى اینکه چگونه آن شىء در آنجا پیدا شده است. کتاب ها هم همین گونه هستند؛ 
داستان پدیدآورندة آنها، داستان انتشار آنها، مسیر از انبار تا قفسه کتابخانه، مسیرهاى 
پنهان ترى از قفسه کتابخانه به یک فروشگاه خارج از محل یا کتابفروشى، و خالصه 
اینکه اشیا از طریق شبکه هاى پنهان ظریفى احاطه شده اند. اگر به این شبکه ها نگاه 
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مژده دهقانی

کنیم به آسانى شکسته مى شوند، با ما حرف مى زنند، و به ما در مورد گذشته و آینده 
چیزهایى مى آموزانند. 

و  ایجاد  براى  فعالیتى  به عنوان  مى توان  را  دقیق  ابرداده  ایجاد  اینکه،  خالصه 
درنظر  مى کنند  تصویر  را  آنها  که  مکان هایى  و  مردم  اشیا،  میان  روابط  بازگردندان 
قدرت  و  نگهدارى،  و  حفاظت  منبع،  خود  محیطى1،  دانش  اصلى،  نظم  گرفت. 
بتوانند  تا  است  کرده  کمک  ملبورن  دانشگاه  آرشیوست هاى  به  اجتماعى  رسانه هاى 
صداى این آلبوم بى نام و نشان را به دنیا عرضه کنند. تالش آرشیویست هاى دانشگاه 
کاربران،  موضوعات،  پدیدآمده،  آثار  از  آنها  توجه  و  مراقبت  براى  مدرکى  ملبورن 
و جامعه است. این توجه در این مورد خاص از طریق تالش معنوى با استفاده از 
جستجو و تفحص براى استخراج اطالعات دقیق در مورد آلبوم و تصاویر موجود 
در آن، دیجیتال سازى، در دسترس قراردادن ابرداده از طریق وب سایت دانشگاه، و 
کمک به اشاعه و معرفى آن از طریق ارائه سخنرانى در همایش هاى مختلف و انتشار 
مقاله در مورد آن صورت گرفته است. دانشگاه ملبورن با مهم شمردن و تخصیص 
بودجه براى حفظ اندیشه و آثار کسى که دانشجو و فارغ التحصیل برجسته دانشگاه 
بوده از یک سو، و تعهد کارى آرشیویست ها براى ایجاد ابرداده دقیق براى این آثار 
مى تواند الگویى براى سایر دانشگاها و سازمان هاى فرهنگى در کشورهاى دیگر از 

جمله ایران باشد2. 
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