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اشاره
علم به گذشته همان اندازه مهم است که علم به زمان حال .در واقع گذشته چراغ راه آینده است .چنانچه
اطالعات گذشــته را حذف کنیم ،جهان برای ما شــکل دیگری خواهد داشــت .تجارب ارزشــمند گذشــته
اســاس و پایه زندگی را تشــکیل میدهد و پیشــرفت و توســعه مرهون تجارب علمی و فنی نس ـلهای گذشته
اســت کــه وســعت عینی و واقعــی آنها در محتوای درونــی و برونی اســناد تاریخی و آرشــیوی منعکس و تبلور
یافته است.
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در متون مختلف ،آرشیو در سه معنا به کار رفته است:

چکیده:
آشنایی با مراکز آرشیوی در سطح هر
کشور و دنیا ،الزمه آشنایی با آرشیو
است .چنانچه شیوه عملکرد و نحوه
ارائه خدمات آن مشخص باشد،
عالقه مندان می توانند به هنگام
نیاز به آن مراکز مراجعه کنند .دست
کم اطالع از وجود این مراکز بسیار
ضروری است .از این رو ،نویسندگان
در نوشتار حاضر که ششمین اثر از
سلسله مقاالت درخصوص اسناد
محسوب می شود ،تالش کرده
اند با توجه به اهمیت آشنایی با
مراکز اسنادی و آرشیوی کشور ،با
ارائه اطالعات کلی و وب سایت
 17مرکز آرشیوی ایران ،آن ها را به
پژوهشگران معرفی کنند.
کلیدواژه:
مراکز آرشیوی ،مراکز اسنادی ،ایران،
معرفی مراکز.
26

اسنادی که دیگر استفاده جاری ندارند و به دلیل ارزش حقوقی یا اطالعاتی نگهداری میشوند.محلی که مواد آرشیوی در آن نگهداری میشود.سازمان یا بخشی از سازمان اداری که وظیفه اصلی آن انتخاب و قابل دسترسکردن اسناد آرشیوی است.الزمه آشــنایی با آرشــیو ،آشــنایی با مراکز و مؤسسات دارنده آن در سطح هر کشور و دنیاست .چنانچه شیوه
عملکــرد و نحوه ارائه خدمات آن مشــخص باشــد ،عالقهمندان میتوانند به هنگام نیــاز به آن مراکز مراجعه
کنند .اطالع از وجود این مراکز برای پژوهشگران بسیار ضروری است.
در این مقاله که ششمین نوشتار از سلسله مقاالت در خصوص اسناد محسوب میشود ،با توجه به اهمیت
آشنایی با مراکز اسنادی و آرشیوی کشور ،تعدادی از مهمترین مراکز آرشیوی کشور ایران را معرفی میکنیم.
گفتنی است که در پنج مقاله قبلی در زمینه سند ،اهمیت و کاربرد آن در انجام تحقیقات ،تاریخچه سند
و مراکز اسنادی در جهان و ایران ،آشنایی با مراکز اسناد و مدیریت اسناد و اسناد الکترونیکی و وجوه افتراق
و اشتراک نهادهای میراث فرهنگی مباحثی طرح کردهایم.
در مقاله حاضر ابتدا مطلبی در خصوص انواع آرشــیوها مطرح شــده ،ســپس  17مرکز آرشــیوی کشــور معرفی
میشــوند .به علت محدودیت در حجم مقاله به ارائه اطالعات کلی درباره مراکز اســناد بســنده میکنیم و با
ارائه نشانی سایت مراکز ،پژوهشگران را به مطالعه و آشنایی بیشتر درباره آرشیوهای کشور ارجاع میدهیم.
 .1روستایی ،محسن؛ «تعابیری از سند و سندپژوهی و نقش آن در پژوهش و توصیف اسناد تاریخی»؛ کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ،ص .۴۹- ۴۲
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انواع آرشیوها
آرشــیو انواعــی دارد کــه از جنبههــای مختلف قابل بررســی اســت .آرشــیوها از نظر شــکل و بــه لحاظ محمل
اطالعرســانی شــامل آرشــیو مکتــوب ،مــواد ســمعی ،عکس ،فیلــم ،پوســتر ،نقشــه و آرشــیوهای میکروفیلم و
دیســکهای نــوری و منابــع دیجیتالــی اســت .تقســیمات آرشــیوی از نظــر مــکان میتوانــد به صورت آرشــیو
منطقــهای ،ملــی (کشــوری) ،ایالتــی و اســتانی ،شــهری و قصبهای باشــد .آرشــیو از نظر موضوعــی یکی دیگر
ً
از تقســیمات آرشــیوی اســت .مثــا آرشــیو اســناد خلیــج فارس ،آرشــیو تاریــخ طبیعــی ،آرشــیو جهانگردی و
ایرانگردی .همچنین آرشــیوهایی را که وزارتخانههای مختلف به لحاظ موضوع و محور کاری خاص خود
ایجاد کنند ،میتواند به عنوان آرشــیوهای موضوعی مطرح باشــد .به لحاظ گســتره نیز آرشــیو یا فردی اســت
ً
معموال خود به ٔ
تهیه آرشــیو اقدام
یا جمعی .آرشــیو فردی مربوط به اشــخاص معروف و سرشــناس اســت که
میکنند .آرشــیو جمعی یا دولتی اســت یا خصوصی .آرشــیوهای دولتی زیر نظر دولت یا سازمانهای دولتی
بــه کار مشــغولاند و آرشــیو خصوصــی را شــرکتها ،مؤسســات خصوصــی ،انجمنهای صنعتــی و علمی و
تحقیقاتی فراهم میکنند .به لحاظ دورههای تاریخی و اســناد هر کشــور میتواند طبقهبندی خاصی داشــته
باشد .آرشیو را از نظر محتوا به سه قسمت سلطانیات ،اخوانیات و دیوانیات تقسیم میکنند.

معرفی مراکز اسنادی کشور
یک) آرشیو ملی یا سازمان اسناد جهوری اسالمی ایران ()nlai.ir

آرشــیو ملــی در ٔ
زمــره یکــی از ســازمانهای دولتــی بــه شــمار میآیــد و حافــظ حقــوق و منافع دولــت و حافظ

مصالح ملت نیز خواهد بود 2.آرشیوهای ملی حافظه دولتها ،ملتها و سرانجام حافظه جهانی را تشکیل
میدهند .آنها محافظ هویت ملتها هســتند و در تصمیمگیری صحیح بر اســاس ســوابق و شواهد تاریخی
به دولتها کمک میکنند و در واقع بازوی توانای دولتها هستند؛ زیرا اسناد میتوانند در برنامهریزیهای
کالن ،بهویژه در برنامههای توسعه کشور و ایجاد عدالت اطالعاتی و فرصتهای دسترسی برابر به اطالعات،
برای محققان کشور به مثابه بانک اطالعات قوی و کارآمد استفاده شود.
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دو) مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ()Ical.ir
اســناد پارلمانــی ایــران در ایــن مرکــز نگهــداری میشــود .در ایــن مرکــز مجموعــهای غنــی از اســناد دیــداری ـ
شــنیداری ،طرحهای پژوهشــی ،گزارشهای دولتی ،مشــروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،مجلس شورای
اسالمی ،مجلس خبرگان و دیگر اسناد نگهداری میشود.

سه) آرشیو دیداری ـ شنیداری صدا و سیما جمهوری اسالمی ایران ()Lib.IRIB.ir
این مرکز در ســازمان صدا و ســیما قرار دارد .هدف از تأسیس این مرکز گردآوری و نگهداری برنامهها و اسناد
ٔ
وســیله واحدهای تولید ســازمان تهیه شده اســت .گردآوری مواد آرشیوی این سازمان
و مدارکی اســت که به

آرشیو انواعی دارد که از
جنبههای مختلف قابل
بررسی است .آرشیوها از
نظر شکل و به لحاظ محمل
اطالعرسانی شامل آرشیو
مکتوب ،مواد سمعی،
عکس ،فیلم ،پوستر ،نقشه
و آرشیوهای میکروفیلم و
دیسکهای نوری و منابع
دیجیتالی است .تقسیمات
آرشیوی از نظر مکان میتواند
به صورت آرشیو منطقهای،
ملی (کشوری) ،ایالتی و
استانی ،شهری و قصبهای
باشد.

از دو طریــق فراهــم میشــود :تولید داخلی ،خرید یا اجاره از شــرکتهای خارج از ســازمان .در این مرکز نظام
طبقهبندی و فهرستنویسی مواد به صورت توصیفی و تحلیلی انجام میشود .تمامی شبکههای تلویزیونی
و مراکز اســتانی صدا و ســیما آرشــیو دارند .این آرشــیوها به طور خاص برای ســرویسدهی به تهیهکنندگان و
دســتاندرکاران تولیــدات صدا و ســیما راهاندازی شــده .البته با دارابودن مجوز ،ســایر افراد نیــز میتوانند به
صورت حضوری از این منابع استفاده نمایند.

چهار) مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه
به دنبال تشــکیل کنگره وین در ســال  1815م .و وضع اصول و قواعد روابط دیپلماتیک در ایران ،گردآوری
 .2فاطمیان ،حمیده« ،وجوه اشتراک و افتراق منابع آرشیوی با کتابخانهها»؛ ص .140
 .3اکبــری داریان ،ســعیده و تیموری خانی ،افســانه؛ «ســازماندهی اســناد بر اســاس اســتاندارد عمومــی بینالمللی توصیف آرشــیوی درمحیط مارک
ایران»؛ ص .260
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و ســاماندهی اســناد ایــن وزارتخانــه نیــز آغاز شــد .بیــش از ســی میلیون

ایــن مجموعــه شــامل کتابخانــه کتــب خطــی ،مرکز اســناد خطــی ،مرکز

ســند در این آرشیو نگهداری میشود که قدیمیترین سند این مجموعه

اسناد تصویری و چندین موزه است .مرکز اسناد کاخ گلستان با بیش از

مربوط به سال  868هجری قمری است.

 500هزار سند از دوره قاجار ،بزرگترین و مهمترین مرکز اسناد دوره قاجار

پنج) مرکز اســناد و مدارک ســازمان میراث فرهنگی (http://www.
)ichodoc.ir
این مرکز وابســته به ســازمان میراث فرهنگی کشــور است و اسناد مرتبط
با ســازمان میراث فرهنگی و شعب اســتانی آن را گردآوری و ساماندهی
میکند.

در ایران است.

دوازده) دفتر اسناد و شناسایی موقوفات
()http://www.mfso.ir

«دفتر اســناد و شناســایی موقوفــات» که امروز زیر مجموعـ ٔـه معاونت امور
اوقاف ســازمان اوقاف و امور خیریه اســت ،عالوه بر انجام وظایف درون
تشــکیالتی خــود ،دســتورالعملهای ســازمان اســناد ملــی را نیــز در باب

شش) مرکز اسناد انقالب اسالمی ()http://www.irdc.ir
مرکــز اســناد انقــاب اســامی به عنوان مؤسســه پژوهشــی تاریــخ انقالب
اســامی ایــران و برای جمعآوری اســناد و مدارک مربــوط به نهضت امام
خمینــی(ره) برای انجام تحقیقات مســتند تاریخی و ســندیت تدوین و
نگارش تاریخ انقالب شــکوهمند اســامی ایران در ســال  1360فعالیت
خود را آغاز نمود.

اســناد وقفی که در اختیار ادارات اوقاف کشــور اســت به اجرا میگذارد.
این دفتر که از تشــکیل آن ســه دهه میگذرد ،امروز گنجینهای از اســناد
مــادر را کــه زمانــی در الب ـهالی پروندههای بایگانــی راکد ســازمان اوقاف
انباشــته شــده بود ،تفکیک و ذیل نام هر استان طبقهبندی کرده است.
این بایگانی تنها بایگانی وقف ایران است که نمونههای قابل توجهی از
اســناد وقف شــهرهای مختلف کشــور در دورههای تاریخی و حوزههای

هفــت) مؤسســه مطالعــات تار یــخ معاصــر ایــران (http://www.
)iichs.ir
این مؤسســه پس از پیروزی انقالب اســامی تأســیس شــد .عمده اسناد
موجــود در ایــن مؤسســه را اســنادی تشــکیل میدهــد کــه از خانــه رجال
دوره پهلــوی مصــادره شــده اســت .ایــن مؤسســه دارای اســناد بســیار
منحصربهفرد از دوره قاجار و پهلوی است.

مختلف زبانی را دارد.

سیزده) مرکز اسناد ناجا ()http://research.police.ir
مرکز اسناد و ترویج دانش ،یکی از ردههای سازمان تحقیقات و مطالعات
ناجا اســت .جمعآوری ،ســاماندهی و نگهداری اسناد و مدارک پلیسی
ً
بــا رویکــرد جدیــد ،عمال از اوایل ســال  1381در نیــروی انتظامی صورت
جدی به خود گرفته است.

هشــت) مرکــز اســناد و مطبوعــات آســتان قــدس رضــوی (http://
)library.aqr.ir
ایــن مرکز در ســال  1374تأســیس شــده اســت .هــم اکنــون مجموعهای
غنی از اســناد ،به خصوص اســناد دوره صفویــه در این مجموعه موجود
اســت .در زمینه ســاماندهی اســناد دیداری و تاریخ شفاهی نیز این مرکز
پیشرو است.

چهارده) مرکز اسناد ارتش ()http://www.aja.ir
مرکــز اســناد ســازمان بــه عنــوان یکــی از مرا کــز مهــم تخصصــی در حــوزه
نظامی در ســطح کشــور به دنبال تأســیس این ســازمان در ســال  1359و
در فضایــی بــه وســعت  200متــر مربــع بنیان نهاده شــد .مرکز اســناد بنا بر
اهــداف و وظایــف ســازمانی خود ،مســئولیت گــردآوری و ســازماندهی
اطالعــات و مــدارک نظامــی موجود در ارتــش را بر عهــده دارد .با توجه به

نه) مرکز اسناد آستان مقدس حضرت معصومه(س)

اهمیت گردآوری و ســازماندهی منابــع نظامی ،در این مرکز تالشهایی

«مرکز حفظ ،پژوهش و نشر اسناد آستان مقدس» در راستای تحقق سند

برای ارائه خدمات بهتر و بیشــتر به پژوهشــگران ،دانشــجویان و محققان

چشــمانداز آستان ،در سال  1391تأســیس گردید و فعالیت رسمی خود

حــوزه نظامــی و تاریخ نظامی به عمل آمده اســت که از آن جمله میتوان

را تحت حوزه فرهنگی آغاز نموده اســت .میلیونها ســند در این مرکز در

به الکترونیکینمودن اسناد و آثار که در حال انجام میباشد اشاره کرد.

حال ساماندهی و دیجیتالسازی است.

پانزده) مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
()http://defamoghaddas.ir

ده) مرکز اسناد دانشگاهها
دانشگاههای سراسر کشور نیز مبادرت به راهاندازی مرکز اسناد نمودهاند

بخــش تار یــخ جنــگ (وابســته بــه دفتر سیاســی ســپاه پاســداران) پس از

که دانشــگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشــور ،دارای غنیترین و

تأســیس ،از اوایل ســال  1360کار تحقیقات میدانی و جمعآوری اسناد

مهمترین آرشیو دانشگاهی ایران است.

و مــدارک را بــه طور رســمی آغاز کــرد .در اولین اقدام مناطــق مورد هجوم
ارتش عراق به دو منطقه شــمالی و جنوبی تفکیک شــد .در اواخر ســال

یازده) کاخ گلستان ()http://www.golestanpalace.ir

 1363بخــش تار یــخ جنگ از دفتر سیاســی مجزا شــد و بــرای ادامه این
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مقاله
مأموریت مهم ،تشــکیالتی مســتقل به نــام «مرکز مطالعــات و تحقیقات
جنگ» در حوزه فرماندهی کل سپاه شکل گرفت.

شانزده) مرکز اسناد ایثارگران ()http://navideshahed.com
بنیاد شــهید و امور ایثارگران یک نهاد عمومی غیردولتی اســت که در 22
اســفند  1358و بر اســاس فرمان امام خمینی(ره) بــرای تجلیل و تکریم
از شــهدا و ایثارگــران و خانوادههــای مکــرم ایشــان بــه وجود آمده اســت.
گردآوری و مستندســازی آثار شــهدا از ســال  1375در بنیاد شــهید آغاز
شــد و با توجه به عملکرد بهینه ،مرکز اســناد ایثارگران در ســال  1383به
عنــوان یکــی از واحدهای اصلــی معاونت پژوهــش و ارتباطات فرهنگی
سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران تأسیس و آغاز به کار کرده است.

معرفی مراکز اسنـــــادی کشور
کتابنامه
• ا کبری داریان ،ســعیده و افســانه تیموری خانی؛ «سازماندهی اسناد بر اساس
اســتاندارد عمومــی بینالمللــی توصیف آرشــیوی در محیط مارک ایــران» در ندا
رسولی (ویراستار)؛ جلد اول (مدیریت آرشیو و اسناد) ،مجموعه مقاالت دومین
همایــش ملــی آرشــیو( ،ص  .)269-259تهران :ســازمان اســناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسالمی ایران.1393 ،
• روســتایی ،محســن؛ «تعابیــری از ســند و سندشناســی و نقــش آن در پژوهش و
توصیــف اســناد تاریخی» ،کتاب مــاه تاریخ و جغرافیا؛ شــماره  ،146ص ،49-42
.1389
• فاطمیــان ،حمیــد؛ «وجوه اشــترا ک و افتراق منابع آرشــیوی بــا کتابخانهها» در
غالمرضــا عزیــزی (ویراســتار)؛ مجموعــه مقاالت اولیــن همایش ملی آرشــیو ،ص
 ،147-137تهــران :ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی جمهــوری اســامی ایــران،
.1393
• فدایی ،غالمرضا؛ مقدمهای بر شناخت اسناد آرشیوی؛ تهران :سمت.1390 ،

هفده) خبرگزاری جهوری اسالمی ایران ()IRNA.ir
این مؤسســه اولین مؤسســه خبری ایران اســت که از سال  1312با عنوان
آژانــس پــارس ،از ســال  1354بــا نــام ســازمان خبرگــزاری پــارس و پس از
انقالب اســامی ایران ( )1360با نام خبرگزاری جمهوری اســامی به کار
مشــغول اســت .در حال حاضــر این ســازمان یکی از ســازمانهای تابعه

• نگاهبان ،نسرین؛ «ضرورت ارتباطات آرشیوی و اطالعرسانی اسناد در آرشیوها
و سیاس ـتهای آرشــیو ملی ایران در این زمینه» در ندا رســولی (ویراســتار)؛ جلد
اول (مدیریــت آرشــیو و اســناد) ،مجموعه مقــاالت دومین همایش ملی آرشــیو،
(ص  ،)221-195تهران :سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران،
.1393

وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســت و بیــش از  40دفتــر نمایندگی در
داخل کشــور و  30دفتر نمایندگی در خارج از کشــور دارد .واحد عکاسی
ایــن ســازمان با بیــش از دو میلیون فریــم نگاتیو غنیتریــن و قدیمیترین
آرشیو عکس در ایران است.

4

نتیجه
فقــدان دانــش و درک کلــی جامعه از آرشــیو ،فعالیتهــای آن و اهمیت
اسناد به خصوص در عصری که در آن زندگی میکنیم ،سبب گردیده تا
آرشیو ایران نیز همانند بسیاری از آرشیوهای دیگر به طراحی برنامههایی
پویا برای آ گاهســازی جامعه بیندیشــد .آرشیوداران ایرانی خود را موظف
بــه حفــظ ارتبــاط منظــم بــا جامعــه و در واقــع بــا مراجعهکنندگان آرشــیو
میدانند و میکوشند آنها را از کارها و فعالیتهایی که در آرشیو صورت
میپذیــرد آ گاه و مطلــع ســازند و بــا اطالعرســانی اســناد ،بــا روشهــای
مختلف ،آنها را با اهمیت اسناد و اطالعاتی که در دل آنها نهفته است
آشنا کنند.

5

امید اســت این سلسله مقاالت در مســیر پویایی تحقیقات پژوهشگران
کشور و آشنایی با مقوله سند مؤثر و مفید واقع شود.

 .4فدایی ،غالمرضا؛ مقدمهای بر شناخت اسناد آرشیوی ،ص .170
 .5نگاهبان ،نســرین؛ «ضرورت ارتباط آرشــیوی و اطالعرســانی اســناد در آرشــیوها و سیاســتهای
آرشیو ملی ایران در این زمینه»؛ ص .197
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