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جایگاه آرشیوهاي مطبوعاتی در رشد و گسترش پژوهش در ایران

1طاهره مهاجرزاده

منابع اطالعاتی ارزشمندي براي شناخت اوضاع فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ،میراث مکتوب برجا مانده از پیشینیان
هـاي بـدیع از   بخش و انتشار پـژوهش یدلیل انعکاس مطالب آگاهی به مطبوعاتمنابع، بین این آثاردر . اقتصادي است
یک نوع وجود باید بهتعدد و پراکندگی نشریات ادواريدرنظرگرفتنبا اهمیت وعلیرغم این .برخوردارنداهمیت زیادي 

و همچنین ضرورت ساماندهی آنها اشـاره  این منابعاهمیت و جایگاه راجع به درکتابخانه هاي کشورو دیرباوريغفلت 
همچنین باید اذعان کـرد کـه   . بسیاري از این منابع استقرار گرفتن کامل عدم در دسترساین غفلت،کرد که نتیجه

انجام شده نمـی تـوان   و با همه تالش هاي محدود استمطبوعاتی موجود در کشور نیز مهم و معتبر آرشیوهاي تعداد
مهمترین وظیفه . می شودنه هاي کشور یافتدر کتابخازبانادعا کرد که مجموعه کاملی از مطبوعات ایرانی و فارسی

آرشیوها جمع آوري کلیه نشریات ادواري اعم از مجله، روزنامه و سالنامه و سـاماندهی و نگهـداري آن هـا بـر اسـاس      
محققـان و  منـابع توسـط  يمیـزان دسـترس پـذیر   نگهداري و سـاماندهی، افـزایش   عالوه بر . استانداردهاي روز است
کتابخانه ها براي پاسـخگویی سـریع،   بنابراین.استنیز در زمره وظایف آرشیوها اطالعاتی آنان پاسخگویی به نیازهاي

و ایجاد جز تهیه فهرست هاي کارآمد از موجودي خودراهیدسترسی آسان و استفاده هرچه بهتر محققان از این منابع، 
توسط آرشیوها و یـا محققـان عالقمنـد    ون فهرست هایی که تا کناندك بررسی وضعیت .ندارندپایگاه هاي اطالعاتی

بیـانگر  ،هـد به صورت پراکنده و هر یک گوشه اي از موجودي نشریات کتابخانه ها را نشان می دو منتشر شده تهیه و 
در شیوه فهرستنگاري از یکپارچگی و انسجام کافی برخوردار نبوده و در عمل پاسخگوي تمـامی نیازهـاي   آن است که 

به همین منظـور شـوراي   .و تعامل بیشتر مراکز مطبوعاتی را می طلبدان حوزه مطبوعات نمی باشداطالعاتی کارشناس
با عضـویت سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی، سـازمان       1384در سال ساماندهی و اطالع رسانی میراث مکتوب ایران 

ران، کتابخانه مجلس شوراي اسالمی، کتابخانه، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي، کتابخانه مرکزي دانشگاه ته
1385در اردیبهشـت  و تشـکیل گردیـد  در کتابخانه ملی کتابخانه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر و تماشاگه مطبوعات 

نخستین هم اندیشی ساماندهی میراث مطبوعات ایران را به منظور آشنایی مسـئوالن بخـش نشـریه هـاي ادواري در     
در محـل  بـین آنـان  و ایجاد هماهنگی هاي هـر چـه بیشـتر    بادل اطالعات و تجربیات، تکتابخانه هاي مختلف کشور

با توجه به بررسـی هـاي صـورت    . فعالیت هاي مؤثر و مفیدي داشته استتاکنون این شورا . برگزار نمودکتابخانه ملی 
و تهیه فهرست ها ها،جهت تکمیل آرشیواتیپیشنهاد؛گرفته پیرامون آرشیوهاي مطبوعاتی و مسائل و مشکالت آن ها

:به شرح ذیل ارائه می شوداطالع رسانی 

mahnazmohajer@yahoo.com، ها و مرکز اسناد آستان قدس رضويها، موزهسرپرست گروه مطبوعات سازمان کتابخانه١



همکاري مدیران نشریات با آرشیوها و ارسال منظم منابع جهت تکمیل مجموعه ها* 

نظارت و تأکید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بر اجراي قانون واسپاري* 

شناسایی مجموعه هاي مطبوعاتی و جلوگیري از خروج آنها از کشور از طریـق جـذب آنهـا توسـط آرشـیوهاي      * 
داخلی

براي مدیریت نشریات ادواريمدون سازي تجارب و تدوین شیوه نامه اي بومی*

خانـه هـا و   مراقبت بیشتر و جلوگیري از صدمه دیدن نشـریات موجـود در کتاب  مخازن، شرایط استاندارد نمودن * 
مراکز اسنادي

مرمت نشریات آسیب دیده و اسیدزدایی و آفت زدایی منابع با فواصل زمانی منظم * 

فهرست کتابخانه هااطالعات روزآمد سازي * 

وحدت رویه معیارمند در تهیه فهرست هاها و استانداردرعایتتعیین و * 

نشریاتزيو دیجیتال ساجلوگیري از موازي کاري در تصویر برداري* 

همکاري آرشیوها در تهیه تصویر دوره کامل هر نشریه* 

تفاهم نامه هاي تهیه تصویر نشریاتی که اصل آن در ایران موجود نیست از کتابخانه هاي خارج از کشور در قالب *
فرهنگی

ال نمـودن  فعتقویت و حمایت شوراي ساماندهی مطبوعات ایران توسط کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران و * 
در جهت سیاست گذاري در حوزه نشریات ادواريآن

توانمندسازي علمی کارشناسان حوزه مطبوعات در کتابخانه ها از طریق برگزاري همـایش هـا و کارگـاه هـاي     * 
آموزشی و تبادل اطالعات و تجربیات 

تهیه فهرست مشترك نشریات موجود در آرشیوهاي مطبوعاتی کشور* 

امع اطالع رسانی مطبوعاتایجاد پایگاه ج* 

ارائه خدمات از راه دور* 

بسته به سیاست ها و خـط مشـی هـاي جمـع آوري منـابع بـه       ،منابع موجود در آرشیوهاي مطبوعاتی کتابخانه ها
آرشیو مطبوعات آستان قدس رضوي از آنجا که تنهـا آرشـیو   .صورت محلی، منطقه اي و ملی گردآوري می گردد



و شرق کشور است از سویی آرشیوي محلی و منطقه اي تلقی می شود و از سوي دیگر بـه  مطبوعاتی در خراسان
لحاظ کمیت و کیفیت منابع و همچنین جایگاه کتابخانه آستان قدس در خاورمیانه و جهان اسالم، آرشیوي ملـی و  

فارسی زبانوعات همچنین مطبو ایرانینشریه هايبنابراین رسالت جمع آوري تمامی .فراملی محسوب می گردد
ي هابهره مندي از نیرواهمیت دادن به مدیریت نشریات ادواري و را بر عهده دارد و توانسته با چاپ خارج از کشور

حضـوري و  متخصص به این مهم دست یابد و در کنار آن نیـز بـا تهیـه فهرسـت هـاي جـامع  و ارائـه خـدمات        
وي نیازهاي اطالعاتی محققان و پژوهشـگران داخـل و   چاپی و الکترونیکی پاسخگغیرحضوري از طریق نشریات

.باشدخارج کشور 

جایگـاه  و بر اساس چشم انداز خود بتواند به ) ع(گروه مطبوعات آستان قدس امید دارد در جوار بارگاه حضرت رضا 
م دست ایران و یکی از مهمترین آرشیوهاي مطبوعاتی در جهان اسالفعال ترین و غنی ترین آرشیو مطبوعاتی در 

. یابد


