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چکیده
کتابخانــه پارلمانــی نمــاد پیونــد علــم و دانــش بــا قــوه مقننــه و بــه مثابــه حلقــه واســط بــرای   
انتقــال داده هــا و اطالعــات بــه پارلمــان و عنصــری مهــم در دســتیابی بــه قانون گــذاری خــوب اســت. ایــن 
کتابخانه هــا بایــد تأمین کننــده ی نیازهــای پژوهشــی نماینــدگان باشــد؛ از جملــه در حوزه هــای دریافــت 
ــح، ارتقــای دانــش  گزارش هــای توجیهــی، نظــرات کارشناســی و تخصصــی در خصــوص طرح هــا و لوای
ــی  ــای  تقنین ــن پیش نویس ه ــکاری در تدوی ــی، هم ــای پژوهش ــه گزارش ه ــی ب ــذاری، دسترس قانون گ
ــون  ــع »قان ــد از وض ــدی می توان ــا ح ــا ت ــن عرصه ه ــته در ای ــت شایس ــن. فعالی ــار قوانی ــنجی آث و اثرس
بــد« جلوگیــری نمایــد و یــا هزینه هــای سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی قانون گــذاری را کاهــش دهــد. 
پرســش اصلــی مقالــه ایــن اســت کــه اداره ی خــوِب یــك کتابخانــه پارلمانــی بــر چــه عناصــر و مؤلفه هایــی 
اســتوار اســت. در ایــن مقالــه ضمــن بررســی و مطالعــه تطبیقــی نســبت بــه کیفیــت اداره ی کتابخانه هــای 
پارلمانــی در برخــی از کشــورها و شناســایی ســاختار و کارویژه هــای آن، بــه موضــوع نقــش ایــن نهــاد در 
ارتقــای کیفیــت قانون گــذاری نیــز پرداختــه می شــود و »کتابخانــه، مــوزه و مرکــز اســناد مجلــس شــورای 
اســالمی« را بــه عنــوان یگانــه کتابخانــه پارلمانــی کشــور و بــه عنــوان یــك ســازمان و نهــاد خدمــات علمی 
ــر آسیب  شناســی در حوزه هایــی ماننــد کارکردهــا، پیشــنهاد هایی در  مــورد واکاوی قــرار داده و عــالوه ب
چهارچــوب طراحــی الگــوی مطلــوب اداره ی خــوب ایــن نهــاد ارائــه می گــردد. ایــن واقعیــت نیــز مهــم 
اســت کــه در کشــور مــا برخــی از وظایــف و مســئولیت های کتابخانــه پارلمانــی بــر عهــده مراکز پژوهشــی 
مجلــس و معاونــت قوانیــن مجلــس اســت و بــه نوعــی هنــوز کتابخانــه پارلمانــی بــه مفهــوم خــاص خــود 
شــکل نگرفتــه اســت و کارکردهــای کتابخانــه مــوزه و مرکــز اســناد مجلس بیشــتر از جنــس کتابخانه های 
عمومــی اســت و نیازمنــد اصالحاتــی ســاختاری-هنجاری بــرای انجام رســالت ویــژه ی خود به مثابه واســط 
انتقــال و حتــی تولیــد داده هــای مــورد نیــاز بــه کارگــزاران پارلمانــی و نیــز آموزش هــای پارلمانــی اســت.
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مقدمه
 اولیــن مقدمــه بــرای طراحــی الگویــی شایســته در حــوزه اداره ی خــوب نســبت بــه یــك نهــاد و یــا 
ســازمان، شــناخت دقیــق و جامــع از آن نهــاد اســت و بــه همیــن منظــور چــاره ای جــز مفهوم شناســی 
کتابخانــه پارلمانــی نداریــم. هرچنــد بــرای درک خــود مفهــوم کتابخانــه پارلمانــی نیــاز اســت کــه در 
ابتــدا نیم نگاهــی بــه معنــای کتابخانــه بــه طــور کلــی داشــته باشــیم؛ کتابخانــه بــه معنــای مخزنــی 
ــداری و شــنیداری را در خــود حفــظ و  ــار مکتــوب و غیرمکتــوب اعــم از رســانه های دی اســت کــه آث
نگهــداری می کنــد.1 امــا مفهــوم کتابخانــه بــه همیــن خالصــه نمی شــود، بلکــه در اشــاعه ی اطالعــات 
ــردازد.  ــز می پ ــود نی ــان خ ــان و مخاطب ــت مراجع ــم و تربی ــه تعلی ــوده ب ــان کارآزم ــق کارکن از طری
ــذا  ــه دو دســته ی تخصصــی و عمومــی تقســیم می شــوند؛ ل ــه لحــاظ مخاطبــان خــود ب کتابخانه هــا ب
وقتــی ترکیــب کتابخانــه پارلمانــی بــه گــوش می خــورد انتظــار مــی رود کــه عــالوه بــر خدمــات مخــزن 
ــای  ــز فعالیت ه ــدگان نی ــی نماین ــاص یعن ــان خ ــی مخاطب ــازی اطالعات ــار در توانمندس ــظ آث و حف
ــر  ــد عنص ــد چن ــود نیازمن ــای خ ــام کارویژه ه ــرای انج ــان ب ــک پارلم ــرا ی ــد؛ زی ــته باش ــژه ای داش وی
اســت؛ افــرادی کــه برنامه ریــزی و هماهنگی هــای کار نماینــده را صــورت دهنــد، اطالعــات و کارکنــان 
ــًا  ــا و نهایت ــه پیگیری ه ــخ ب ــا، پاس ــا و رفتاره ــت فعالیت ه ــق ثب ــن از طری ــری قوانی ــی، پیگی اطالعات
ــدگان هســتند، صــورت  ــر نماین ــه یاری گ ــرادی ک ــد توســط اف ــراد بای ــازنده اف ــات س ــری مطالب پیگی

پذیــرد.

ــراد  ــی اف ــرد. از طرف ــرار بگی ــی ق ــه پارلمان ــژه کتابخان ــل کاروی ــد ذی ــوارد می توان ــن م برخــی از ای
ــه اطالعــات داخــل پارلمــان آگاهــی داشــته باشــند و ایــن  ــد کــه ب خــارج از پارلمــان نیــز نیــاز دارن
ــادل  ــای واســط تب ــن حلقه ه ــی از بهتری ــذا یک ــک اســت. ل ــه دموکراتی ــوه مقنن ــه از اصــول  ق مطالب
اطالعــات از خــارج پارلمــان بــه داخــل آن و بالعکــس می توانــد نهــاد کتابخانــه پارلمانــی باشــد. کتابخانه 
پارلمانــی بــه جهــت وظایــف متعــدد خــود می توانــد از اثرگذارتریــن نهادهــا بــر عملکــرد مجلــس باشــد. 
ــای  ــات و فعالیت ه ــان اقدام ــی می ــاط وثیق ــت، ارتب ــان داده اس ــز نش ــات نی ــه تحقیق ــور ک همان ط

نظارتــی مجلــس بــا منابــع تحقیقاتــی و اطالعاتــی وجــود دارد.2

1.  دائره المعارف کتابداری و اطالع رسانی، مقاله کتابخانه های عمومی. مشاهده آنالین در:

http://portal.nlai.ir/daka.

 2-Miller, R., Riccardo Pelizzo and Rick Stapenhurst, Parliamentary Libraries, Institutes and Offices: The Sources

of Parliamentary Information, Washington D.C: Research Collection School of Social Sciences, 2004: 12
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1. برای مطالعه بیشتر ر.ک: حبیب نژاد، سید احمد، ابوالفضل الموتیان، محمد منصوری بروجنی و محمدصالح تسخیری، آموزش های 

پارلمانی ابزار کارآمدسازی پارلمان با تأکید بر ایجاد رشته حقوق پارلمانی، مجلس و راهبرد، زمستان 1397، دوره 25، شماره 

96، صص 371-396.

2-Inter-Parliamentary Union (IPU) and the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), Guide-

lines for Parliamentary Research Services, Inter-Parliamentary Union, 2015: 12

 3-International Federation of Library Associations (IFLA.(.

4-Stam, D.H. International Dictionary of Library Histories, NewYork: Routledge, 2015: 97.

ــد داشــته  ــی بای ــای پارلمان ــی در خصــوص آموزش ه ــای پارلمان ــه کتابخانه ه ــر نقشــی ک ــالوه ب ع
ــد  ــی رود؛ هرچن ــمار م ــه ش ــدگان ب ــات نماین ــب اطالع ــع کس ــت منب ــه در حقیق ــند،1 کتابخان باش
ــز  ــی نی ــه مدن ــی و جامع ــزاب سیاس ــگاه ها، اح ــا، دانش ــازمان ها، البی ه ــه س ــری از جمل ــع دیگ مناب
ــز  ــدگان نی ــد و نماین ــدام می کنن ــی اق ــورت عموم ــه ص ــه آن ب ــات و ارائ ــل اطالع ــه تجزیه وتحلی ب
می تواننــد از آن بهره منــد شــوند، امــا ایــراد آن هــا در ایــن اســت کــه برخــی از آن هــا بی طــرف نبــوده 
و هــر یــک برنامــه و هــدف خاصــی را دنبــال می کننــد؛ بنابرایــن ضــرورت وجــود نهــادی بی طــرف در 

ــود.2 ــاس می ش ــات احس ــه اطالع ــرای ارائ ــس ب درون مجل

ــی در ســال 1996 م. در فرانســه ایجــاد شــد. در ســال 1۸۰۰ م. دومیــن  ــه پارلمان اولیــن کتابخان
کتابخانــه پارلمانــی در کنگــره آمریــکا تشــکیل شــد و پــس از آن کتابخانه هایــی در ســال های 1۸1۴ 
و  1۸15 م. تأســیس شــدند. امــا اســتخدام اولیــن کتابــدار در مجلــس عــوام انگلســتان در ســال 1۸1۸ 
م. اتفــاق افتــاد و پــس از آن کشــورهای آفریقــای جنوبــی و نیوزلنــد و کانــادا بــه  تأســیس کتابخانــه 
پرداختنــد. در آســیا و منطقــه اقیانوســیه نیــز بــه جــز نیوزلنــد بقیــه ی کتابخانه هــای موجــود از قــرن 

بیســتم آغــاز بــه کار کردنــد.

ــیون  ــاد و متناســب، فدراس ــی قابل اعتم ــه پارلمان ــک کتابخان ــه ی ــه ب ــوه مقنن ــاز ق ــع نی ــرای رف ب
بین المللــی انجمن هــا و مؤسســات کتابخانــه ای3 تأســیس شــد و ســپس انجمن هــای منطقــه ای 
ــای  ــی اســترالیا ، انجمــن کتابخانه ه ــای پارلمان ــه انجمــن کتابخانه ه ــر ایجــاد شــدند؛ از جمل کوچک ت

ــن دســت.۴ ــواردی از ای ــادا و م ــی کان ــای پارلمان ــن کتابخانه ه ــیه، انجم ــیا و اقیانوس ــی آس پارلمان

در کشــورهای دارای ســاختار دومجلســی ممکــن اســت هــر دو مجلــس از یــک کتابخانــه بهره منــد 
شــوند و یــا هــر کــدام یــک کتابخانــه خــاص خــود را داشــته باشــند؛ در کشــورهای کانــادا، اســترالیا، 
ــه  ــک کتابخان ــس از ی ــر دو مجل ــوی ه ــال و بولی ــه، ونزوئ ــن، اروگوئ ــک، آرژانتی ــوری  چ ــد، جمه هلن
بهره منــد می شــوند. امــا در کشــورهای انگلســتان، فرانســه، ایتالیــا، آلمــان، رومانــی، اســپانیا، فیلیپیــن 



14

ــه می شــود. کتابخانه هــای  ــه ارائ ــه صــورت جداگان ــس ب ــرای دو مجل ــا ب ــات کتابخانه ه ــل خدم و برزی
پارلمانــی قســمتی از قــوه مقننــه محســوب شــده و بــه رؤســا، دبیــرکل، دیگــر کارمنــدان عالی رتبــه و 
ــوان شــاهد  ــا کمیســیون ها گــزارش می دهنــد. حتــی در برخــی از کشــورها می ت ــه ی اعضــای کتابخان
ــازه  ــه آن در کشــور ت ــود؛ نمون ــی ب ــای پارلمان ــوان کتابخانه ه ــه عن ــی ب ــای مل ــتفاده از کتابخانه ه اس
اســتقالل یافته بالتیــک شــامل لیتوانــی، لتونــی و اســتونی اســت.1 فهرســت های چاپــی کتابخانه هایــی 
نظیــر دومــای روســیه در دوران پیــش از انقــالب 1917 مجلــس ملــی کبــک، مجلــس ایالــت ویکتوریــا 
ــد.  ــا می باش ــی مجموعه ه ــای علم ــانگر غن ــوام نش ــس ع ــه  و مجل ــی فرانس ــس مل ــترالیا، مجل در اس
ــا  ــو2 ت ــد در کشــور وانوات ــک کارمن ــدان، از ی ــداد کارمن ــت داشــتن تع ــی از جه ــای پارلمان کتابخانه ه
5 هــزار کارمنــد در کتابخانــه کنگــره آمریــکا متغیــر هســتند کــه از ایــن تعــداد 767 نفــر در بخــش 

خدمــات پژوهشــی کنگــره3  بــه خدمــات پژوهشــی بــه قــوه مقننــه اختصــاص دارنــد.۴و5

ایــن مقالــه ســعی دارد تــا بــا وضعیت شناســی کتابخانه هــای پارلمانــی برتــر و نگاهــی بــه ســاختارها، 
کارویژه هــا و مأموریــت ایــن کتابخانه هــا و بــا لحــاظ مطالعــات تطبیقــی و اســتفاده از تجربه هــای موفــق 
در ایــن خصــوص در حوزه هــای هنجــاری، ســاختاری و رفتــاری بــه ایــن مســئله بپــردازد کــه چگونــه 
می تــوان بــه الگویــی شایســته از یــك اداره ی خــوب در خصــوص کتابخانه هــای پارلمانــی رســید. بــا ایــن 
ــول آن  ــذاری و محص ــت قانون گ ــد در کیفی ــی می توان ــه پارلمان ــك کتابخان ــوب ی ــه اداره ی خ ــدف ک ه
-قانــون- بســیار مؤثــر باشــد و تــا حــدی از وضــع یــك »قانــون بــد« جلوگیــری نمایــد و یــا هزینه هــای 

اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی پیشــنهاد یــا تصویــب یــك قانــون را کاهــش دهــد.

گفتار یکم. کارویژه کتابخانه های پارلمانی

ــدگان پارلمــان و اشــخاص دیگــر  ــل نماین ــد دسترســی و آگاهــی کام قانون گــذاری خــوب نیازمن
اثرگــذار در دو کارکــرد مهــم پارلمــان -تقنیــن و نظــارت- بــه داده هــا و اطالعــات مــورد نیــاز اســت. 

1.  رابینسون، ویلیام اچ، کتابخانه های پارلمانی: اطالعات در فرایند قانون گذاری، ترجمه ابراهیم یوسفی راد، مجلس و پژوهش، 

13۸6، سال 13، شماره 5۴، ص 221.

2.  جمهوری وانواتو )vanuat( جزیره ای در اقیانوس آرام جنوبی که در شرق آن فیجی و شمال آن جزایرسلیمان قرار دارد.

3-Congressional Research sService (CRS( . 

۴.  رابینسون، ویلیام اچ، کتابخانه های پارلمانی: اطالعات در فرایند قانون گذاری، ترجمه ابراهیم یوسفی راد، مجلس و پژوهش، 

13۸6، سال 13، شماره 5۴، ص 212.

5-Miller, R., Riccardo Pelizzo and Rick Stapenhurst, Parliamentary Libraries, Institutes and Offices: The Sources of Par� 

liamentary Information, Washington D.C: Research Collection School of Social Sciences, 2004: 6
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نماینــده نمی توانــد بــدون اطالعــات و داده هــای صحیــح و کامــل و روشــن نیازســنجی تقنینــی را بــه 
ــی  ــای قانون نویس ــو مدل ه ــی در پرت ــای قانون ــگارش پیش نویس ه ــه ن ــدام ب ــا اق ــاند1 و ی ــام برس انج

موجــود2 نمایــد.
ــار  ــداری و انتش ــظ، نگه ــاد حف ــن نه ــه ای ــی، وظیف ــای پارلمان ــکل گیری کتابخانه ه ــدای ش در ابت
اســناد بــوده اســت. کتابخانه هــای پارلمانــی مســئول حفــظ تاریخچــه پارلمــان هســتند و بــرای انتشــار 
ــد. در  ــت می کنن ــذاری فعالی ــک دوره قانون گ ــول ی ــاص در ط ــات خ ــا در موضوع ــد مجموعه ه و تولی
برخــی کتابخانه هــای پارلمانــی آرشــیو اســناد پارلمانــی بخشــی مجــزا بــوده و در برخــی دیگــر وابســته 

بــه کتابخانه هــای پارلمانــی اســت.3 ایــن وظیفــه کتابخانــه دیگــر قدیمــی شــده اســت.

کار ویــژه کتابخانــه پارلمانــی توانمندســازی و یــاری رســاندن آگاهانــه بــه قــوه مقننــه در 
ــی  ــرای کنشــگران پارلمان ــی ب ــع اطالعات ــم آوردن مناب ــا فراه ــن کار را ب ــا اســت و ای انجــام فعالیت ه
ــن حــال دامنــه عمــل و مقیــاس خدمات دهــی  ــا ای مخصوصــًا نماینــدگان مجلــس انجــام می دهــد. ب
ــذاری  ــزان تأثیرگ ــه می ــان بســته ب ــه پارلم ــات کتابخان ــاوت اســت. خدم ــف متف در کشــور های مختل
ــد ســطح از  ــان چن ــرای پارلم ــی ب ــاوت اســت. برخ ــر کشــور متف ــان در ه ــرد پارلم ــدرت و کارک و ق
کارکردهــا را تعییــن می کننــد؛ ایــن ســطوح عبارت انــد از: قــوه مقننــه به منزلــه ماشــین امضــا،3 قــوه 
مقننــه در حــال تکویــن،۴ قــوه مقننــه آگاه5 و قــوه مقننــه مقتــدر.6 اینکــه قــوه مقننــه کشــور در کــدام 
یــک از ایــن ســطوح چهارگانــه قــرار بگیــرد وابســته بــه ســاختار دولــت، ســنت سیاســی، ارزش هــا و 
اهــداف و واقعیــات اقتصــادی یــک نظــام سیاســی اســت. فــارغ از ایــن کــه قــوه مقننــه در چــه ســطحی 
ــرای  ــات ب ــده اطالع ــده و ترکیب کنن ــده، تحلیل کنن ــک انتقال دهن ــی ی ــه پارلمان ــرد، کتابخان ــرار بگی ق
پارلمــان اســت کــه بــه نســبت ســطح کارکــردی قــوه مقننــه اقــدام بــه انجــام ایــن وظایــف می نمایــد.7

1. برای مطالعه بیشتر ر.ک: حبیب نژاد، سید احمد و احمد تقی زاده، نیازسنجی تقنینی؛ عنصری بایسته در قانون گذاری 

شایسته، دانش حقوق عمومی، زمستان 139۸، شماره 26، صص 25-۴6.

2. برای مطالعه بیشــتر ر.ک: حبیب نژاد، ســید احمد و زهرا عامری، قانون نویسی در نظام تقنینی ایران در پرتو مدل های 

پیش نویس نگاری تقنینی، مجلس و راهبرد،  تابستان 1399، دوره 27، شماره 1۰2، صص 2۴1-265.

 3-Cuninghame, K. Guidelines for Legislative Libraries, 2nd, Completely updated and enlarged edition, Netherlands:  

.International Federation of Library Associations and Institutions, 2009: 29  Rubber stamp

4-Emerging . 

5-Informed .  

6-Transformative . 

  7.  رابینسون، ویلیام اچ، کتابخانه های پارلمانی: اطالعات در فرایند قانون گذاری، ترجمه ابراهیم یوسفی راد، مجلس و پژوهش، 

13۸6، سال 13، شماره 5۴، ص 211.
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ــه ماشــین امضــا باشــد، نماینــدگان معمــواًل  ــه منزل ــی کــه ســاحت کارکــرد پارلمــان ب  در صورت
ــه اتفــاق آرا برنامه هــای حــزب متبــوع خــود را تصویــب  ــار دور همدیگــر جمــع شــده و ب ســالی دو ب
می کننــد و در چنیــن شــرایطی نیــاز چندانــی بــه اطالعــات بــرای ایشــان وجــود نــدارد. امــروزه تعــداد 

کمــی از ایــن نــوع قــوه مقننــه وجــود دارد.

ــذاری  ــد قانون گ ــر در فراین ــوان مشــارکت مؤث ــودن ت ــرای دارا ب ــن ب ــه در حــال تکوی ــوای مقنن ق
ــا  ــات آن ه ــه خدم ــات پژوهشــی هســتند و البت ــز خدم ــی و مرک ــه پارلمان ــات کتابخان ــد اطالع نیازمن
ــد در مــورد موضوعــات روز محــدود  ــده جرای ــع مرجــع در مــورد مســائل جــاری و تهیــه بری ــه مناب ب

می شــود.

ــی بــرای ایفــای نقــش مطلــوب در فراینــد  ــود را نیازمنــد اطالعات ــوه مقننــه آگاه خ  امــا ق
ــه ای  ــان حرف ــدان شــخصی، کارکن ــل دارای کادری از کارمن ــن دلی ــه همی ــد؛ ب سیاســت گذاری می بین
ــا  ــن پارلمان ه ــتند. در ای ــی هس ــات پژوهش ــز خدم ــی و مرک ــه پارلمان ــک کتابخان ــیون ها، ی کمیس
خدمــات مرجــع بــه صــورت فعــال گزارش هایــی را از موضوعــات خــاص قانون گــذاری تهیــه می کننــد 

ــد. ــم می نماین ــوالت را فراه ــات و محص ــواع خدم و ان

ــن  ــد، ای ــدر می گوین ــه مقت ــوه مقنن ــه آن ق ــه ب ــه ک ــوه مقنن ــرد ق ــطح کارک ــن س  در عالی تری
ــه  ــوط ب ــت و حاکــم کــردن گزینه هــای مرب ــر پیشــنهادهای ارائه شــده توســط دول ــوه قابلیــت تغیی ق
ــکار  ــا ابت ــب آن ه ــنهاد ها و تصوی ــه پیش ــا ارائ ــیر ب ــن مس ــس در ای ــود را دارد؛ مجل ــت های خ سیاس
ــدد،  ــخصی متع ــدان ش ــص کارمن ــا تخصی ــه ب ــوه مقنن ــرد. ق ــت می گی ــذاری را در دس ــل قانون گ عم
ــای  ــاد گروه ه ــی، ایج ــل در ســطح حزب ــش و تحلی ــی، پژوه ــدان کاف ــا کارمن ــوی ب کمیســیون های ق
ــن  ــوری از ای ــت گذاری و ام ــای سیاس ــترش گزینه ه ــتای گس ــادی در راس ــای بنی ــزرگ پژوهش ه ب
ــه  ــی یــک کتابخان ــن ســطح توانای ــرای اهــداف مذکــور توانمنــد می ســازد. عالی تری دســت، خــود را ب
پارلمانــی در چنیــن قــوه مقننــه ای یافــت می گــردد. مؤثرتریــن خدمــات پژوهشــی را می تــوان در دو 
کشــور اســترالیا و کانــادا مشــاهده نمــود. تفــاوت کتابخانــه پارلمانــی در دو ســاحت اخیــِر قــوای مقننــه، 
صرفــًا در قــدرت تأثیرگــذاری و میــزان تخصــص آن اســت امــا از جهــت ســاختار و خدمــات یکســان 

هســتند.1

1. رابینسون، ویلیام اچ، کتابخانه های پارلمانی: اطالعات در فرایند قانون گذاری، ترجمه ابراهیم یوسفی راد، مجلس و 

پژوهش، 13۸6، سال 13، شماره 5۴،، ص 216.
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فدراســیون بین المللــی انجمن هــا و مؤسســات کتابخانــه ای )IFLA( بــا همــکاری اتحادیــه 
بین المجالــس IPU(1(  دســتورالعمل هایی را بــرای بهبــود کارایــی کتابخانه هــای پارلمانــی ارائــه کــرده 
اســت. بــرای ایجــاد یــک مرکــز خدمــات تحقیقاتــی پارلمانــی بایــد ســه مرحلــه طــی شــود؛ در مرحلــه 
ــات. در  ــوع خدم ــات و ن ــه خدم ــی ب ــان دسترس ــداف، مخاطب ــود: اه ــن ش ــز تعیی ــه چی ــد س اول بای
مرحلــه دوم بایــد نحــوه عملکــرد ایــن ســرویس را مشــخص نمــود کــه بــه ایــن منظــور بایــد منشــور 
خدمــات و معیارهــای اولویت بنــدی مطالبــات تصویــب، نیازهــای کارکنــان مشــخص و فرآینــدی بــرای 
کنتــرل کیفیــت ایجــاد شــود، دسترســی ایمــن بــه طیــف وســیعی از منابــع اطالعاتــی ایجــاد گــردد، 
الزامــات مدیریــت اطالعــات تعریــف گــردد و وســایل ترویــج و ارزیابــی تعییــن شــود. در مرحلــه ســوم 
بایــد بیشــترین مشــارکت فراهــم گــردد کــه ایــن کار از دو طریــق صــورت می پذیــرد؛ ایجــاد مشــارکت 
در پارلمــان و ایجــاد مشــارکت بــا ســایر مراکــز خدمــات تحقیقاتــی.2 اینکــه چــه نهــادی مســئول ارائــه 
گزارش هــای تحقیقاتــی بــه پارلمــان اســت در کشــورهای مختلــف متفــاوت اســت؛ گاهــی نهادهایــی 
کــه بــا کتابخانــه پارلمانــی مشــارکت می کننــد متکفــل موضــوع هســتند و گاهــی نهادهــای خدمــات 

تحقیقاتــی مســتقل ایــن وظیفــه را بــر عهــده دارنــد.3

درخواســت نماینــدگان مجلــس معمــواًل در ابتــدای امــر نیــاز بــه جمــع آوری اطالعــات در مــورد یک 
موضــوع خــاص اســت. پاســخگویی بــه ایــن درخواســت معمــواًل بــه بهتریــن وجــه توســط کتابــداران 
ــه عنــوان متخصصــان علــوم اطالع رســانی، مهــارت خوبــی در یافتــن اطالعــات  انجــام می شــود کــه ب
ــاز  ــا گــردآوری اطالعــات تمامــی نی ــد؛ ام ــه ســریع ترین شــکل ممکــن دارن ــر و قابل اعتمــاد را ب معتب
نماینــده را پوشــش نمی دهــد و غالبــًا ایــن درخواســت بــه نیــاز بــه ترکیــب و تجزیه وتحلیــل اطالعــات 
ــا حمایــت از عملــی کــه وی قصــد انجــام آن  ــه ســؤاالت خــاص نماینــده ی ــه منظــور پاســخگویی ب ب
ــر جمــع آوری اطالعــات موجــود متمرکــز  ــداران ب را دارد، تبدیــل می شــود. از آنجــا کــه فعالیــت کتاب
اســت، در بخــش دوم یعنــی تجزیه وتحلیــل اطالعــات ورود نمی کننــد و تحلیــل ایــن اطالعــات توســط 
ــه پژوهــش و تحلیــل داده همــواره در  ــه اینکــه نیــاز ب ــا توجــه ب کارکنــان تحقیــق انجــام می شــود. ب
ــات  ــه و خدم ــه در آن کتابخان ــدی ک ــت واح ــا تقوی ــاد ی ــت ایج ــوان گف ــود دارد، می ت ــان وج پارلم
تحقیقاتــی ادغــام شــده اند، می توانــد بهتریــن راه حــل بــرای نماینــدگان مجلــس باشــد. مزیــت ایــن 

1-Inter-Parliamentary Union.

 2-Inter-Parliamentary Union (IPU) and the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA),  

Guidelines for Parliamentary Research Services, Inter-Parliamentary Union, 2015: 7

 3-Inter-Parliamentary Union (IPU) and the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA),  

Guidelines for Parliamentary Research Services, Inter-Parliamentary Union, 2015: 14
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کار در ایــن اســت کــه درخواســت ها بــه واحدهــای نامربــوط بــه کار تحقیــق ارســال نمی شــود. واحــد 
مرکــب از کتابخانــه و خدمــات تحقیقاتــی تضمیــن می کنــد کــه کارمنــدان مناســب و دارای قابلیــت و 
تــوان تحلیــل اطالعــات و انجــام خدمــات پژوهشــی، وظایــف مربــوط را انجــام دهنــد. عــالوه بــر ایــن، 
وجــود واحــد مرکــب از کتابخانــه و خدمــات تحقیقاتــی موجــب می شــود کــه ایــن خدمــات تحقیقاتــی 

ــه نیــز بهره منــد شــوند.1 از پشــتیبانی کتابخان

بــا ایــن وجــود نهادهــای خدمــات تحقیقاتــی مجلــس می تواننــد بــا کتابخانه هــا ادغــام شــوند یــا 
یــک نهــاد جداگانــه باشــند کــه از همــکاری نزدیــک بــا کتابخانــه بهــره می بــرد. در هــر دو صــورت بــا 
مشــارکت موفــق بیــن محققــان و کتابــداران، می تــوان باعــث افزایــش کارآمــدی و کاهــش هزینه هــا 
شــد کــه از نظــر اقتصــادی نیــز مقــرون بــه صرفــه اســت. از طرفــی ارتبــاط بیــن کتابخانــه مجلــس 
ــط  ــای مرتب ــای دانشــگاهی و کتابخانه ه ــی، کتابخانه ه ــه مل ــه کتابخان ــر از جمل ــای دیگ ــا کتابخانه ه ب
ــدارد  ــود ن ــس وج ــه مجل ــه در کتابخان ــی را ک ــای اطالعات ــد بخشــی از نیازه ــا اندیشــکده ها می توان ب

تأمیــن کننــد و منابــع اطالعاتــی موجــود را گســترش دهــد.2

گفتــار دوم. اســتقالل یــا وابســتگی ســازمانی کتابخانــه پارلمانی 
بــه قــوه مقننــه

از نظر ساختار، کتابخانه های پارلمانی را می توان به 3 دسته تقسیم نمود؛

ــی هســتند و بخشــی  ــی داخل ــای پارلمان ــی وابســته: برخــی از کتابخانه ه ــای پارلمان 1. کتابخانه ه
از ســاختار پارلمــان بــه حســاب می آینــد؛ مثــل دفتــر پارلمانــی مطالعــات و آمــوزش در هندوســتان، 

مرکــز اطالعــات قانونــی در بنــگالدش  و مؤسســات پارلمانــی در جمهــوری چــک.
ــارج از  ــتقل و خ ــی مس ــای پارلمان ــته دوم کتابخانه ه ــتقل: دس ــی مس ــای پارلمان 2. کتابخانه ه
مجلــس بــه حســاب می آینــد. مرکــز پارلمانــی در کانــادا، مرکــز توســعه قانونــی در فیلیپیــن و بنیــاد 
ــی از کتابخانه هــای مســتقل و خــارج از مجلــس هســتند.  توســعه پارلمانتاریســم در روســیه نمونه های
ــکاری  ــه تحقیقــات پیمان ــرای ارائ ــادا در ابتــدا یــک ســازمان  غیردولتــی ب ســالن مرکــز پارلمانــی کان

ــوده اســت. ــادا ب ــوام کان ــس ع ــرای کمیته هــای مجل ب
3. کتابخانه هــای پارلمانــی ترکیبــی: شــکل ســوم از کتابخانه هــای پارلمانــی، ترکیبــی از مؤسســات 

 1-Inter-Parliamentary Union (IPU) and the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA),  

Guidelines for Parliamentary Research Services, Inter-Parliamentary Union, 2015: 15

 2-Inter-Parliamentary Union (IPU) and the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA),  

Guidelines for Parliamentary Research Services, Inter-Parliamentary Union, 2015: 36

الگوی شایسته اداره خوِب کتابخانه  های پارلمانی با تاکید
 بر وضعیت شناســی کتابخانه مجلس شــورای اسالمی
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ــه  ــن کتابخان ــت می شــود. ای ــد یاف ــه آن در کشــور تایلن ــه نمون ــی و خــارج از پارلمــان اســت ک داخل
در ابتــدا بــه عنــوان بخــش دبیرخانــه مجلــس نماینــدگان تایلنــد ایجــاد شــد کــه نهــادی مســتقل و 
خودمختــار بــوده اســت؛ بــه همیــن دلیــل آن را بــا نهادهــای خــارج از پارلمــان قابــل مقایســه می دانند، 
بــا ایــن حــال تفاوت هایــی بــا مؤسســات پارلمانــی خــارج از پارلمــان دارد؛ نخســت اینکــه رئیــس آن 
رئیــس مجلــس شــورای ملــی اســت کــه باعــث می شــود یــک ارتبــاط رســمی بیــن مؤسســه و مجلــس 
ــه شــورا و مجلــس  برقــرار کنــد. دوم اینکــه دبیــر کل ایــن مؤسســه بایــد گــزارش ســاالنه خــود را ب
شــورای ملــی ارســال کنــد. ایــن دو دلیــل موسســه را بــه طــور رســمی بــه پارلمــان پیونــد می دهــد.1

ــی از  ــه تابع ــوه مقنن ــازمان ق ــا س ــی ب ــه پارلمان ــاختاری کتابخان ــبات س ــد مناس ــر می رس ــه نظ ب
ــه هــر حــال بایــد توجــه نمــود  ــه انتظــار دارد ولــی ب کارویژه هایــی اســت کــه پارلمــان از آن کتابخان
ــرات سیاســی و  ــد باعــث شــود تغیی ــه مجلــس نبای ــه ب کــه وابســتگی ســازمانی و ســاختاری کتابخان
رفت وآمدهــای دوره ای مجلــس و برتــری یــك حــزب و جنــاح بــر پارلمــان در دوره هــای زمانــی گوناگون، 
ــاختاری و  ــتگی س ــر وابس ــر دیگ ــه تعبی ــردد؛ ب ــی گ ــه پارلمان ــتی در کتابخان ــف و سس ــب ضع موج
ســازمانی کتابخانــه پارلمانــی بــه مجلــس نبایــد موجــب وابســتگی سیاســی کتابخانــه گــردد و اســتقالل 

حرفــه ای کتابخانــه مــورد خدشــه واقــع شــود.

گفتار سوم: کارکردهای تخصصی کتابخانه های پارلمانی

کارکردهــای کتابخانه هــای پارلمانــی بــه چنــد دســته عمــده تقســیم می شــود؛2 نگهــداری اســناد 
ــه کتاب هــا و مجــالت موجــود،  ــی خــام از جمل ــع اطالعات و اطالعــات جلســات پارلمــان، تأمیــن مناب
ــی در پاســخ  ــه صــورت تحلیل ــه نماینــدگان ب ــه ی اطالعــات ب ــه و نشــریه و ارائ ــه روزنامــه و مجل تهی
ــات  ــود. خدم ــاد می ش ــز ی ــع نی ــات مرج ــوان خدم ــت عن ــه از آن تح ــان ک ــت های ایش ــه درخواس ب
ــی پارلمــان می شــود، حــدود دو ســوم فعالیــت  ــه نیازهــای اطالعات مرجــع کــه شــامل پاســخگویی ب

کتابخانه هــا را در برمی گیــرد.3

ــن  ــع شــامل مت ــن مناب ــد. ای ــی را در برمی گیرن ــی کتابخانه هــای پارلمان ــا،1 هســته اصل مجموعه ه

 1-Miller, R., Riccardo Pelizzo and Rick Stapenhurst, Parliamentary Libraries, Institutes and Offices: The Sources of

Parliamentary Information, Washington D.C: Research Collection School of Social Sciences, 2004: 8

2.  برای مطالعه بیشتر ر.ک: راسخ، محمد، مطالعه تطبیقی مراکز پژوهشی پارلمان در سطح جهان، مجلس و راهبرد، پاییز 

13۸2، سال 1۰، شماره ۴۰، صص 33-96.

3.  راسخ، محمد، مطالعه تطبیقی مراکز پژوهشی پارلمان در سطح جهان، مجلس و راهبرد، پاییز 13۸2، سال 1۰، شماره ۴۰، 

ص 36.
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ــدان  ــوع کارمن ــه ن ــا ک ــتند. از آنج ــی هس ــورهای سیاس ــا و بروش ــی، اعالمیه ه ــخنرانی های سیاس س
ــاوت اســت، برخــی  ــارف، متف ــان پژوهشــی کتابخانه هــای متع ــا ســایر کارکن کتابخانه هــای مجلــس ب
ــه ترجیــح می دهنــد؛ چــرا کــه جنبه هــای  ــر کتابخان ــی« را ب ــام »خدمــات مرجــع و پژوهشــی قانون ن

ــت و ارجحیــت دارد. ــر جنبه هــای گــردآوری مجموعــه اولوی ــه ب ــی کتابخان خدمات

ــه منظــور  ــکا وجــود دارد کــه ب خدمــات مرجــع در بیشــتر کتابخانه هــای ایالتــی در کنگــره آمری
ــه منظــور بررســی صحــت حقوقــی  ــه در تهیــه پیش نویس هــای قوانیــن -ب ــاری نماینــدگان بی تجرب ی
آن هــا- فعالیــت می کنــد. آغــاز کار خدمــات مرجــع در 191۴ م. در کنگــره آمریــکا در درون کتابخانــه 
ــود در  ــوع خ ــات در ن ــن خدم ــکا2 کامل تری ــره آمری ــی کنگ ــات پژوهش ــروزه خدم ــت و ام ــره اس کنگ

ــود. ــوب می ش ــان محس جه

اصلی تریــن دلیــل اســتفاده پژوهشــی و اطالعاتــی از کتابخانه هــا بــه دلیــل عــدم تــوازن و برابــری 
اطالعاتــی قــوه مقننــه بــا قــوه مجریــه اســت. در کشــورهای آنگلوساکســون و بخشــی از اروپــا و آســیا، 
ــه توســط کنگــره  ــوه مقنن ــد ســازمان ق ــون تجدی ــب قان توســعه کتابخانه هــای مجلــس بعــد از تصوی
ــان  ــتخدام متخصص ــه اس ــی، ب ــع اطالعات ــری در مناب ــران نابراب ــور جب ــه منظ ــد و ب ــاز ش ــکا آغ آمری
ــت  ــی و تقوی ــای خصوص ــگاه ها و بخش ه ــران از دانش ــناس و صاحب نظ ــاوران کارش ــی، مش موضوع

ــت.3 ــره پرداخ ــای کنگ ــدگان و کمیته ه ــی نماین ــت پژوهش ظرفی

ــه تهیــه نشــریات ادواری و روزنامه هــا اشــاره کــرد  ــوان ب ــن کتابخانه هــا می ت از دیگــر خدمــات ای
کــه یکــی از مهم تریــن خدمــات کتابخانــه اســت. امــروزه بیشــتر ایــن روزنامه هــا بــه صــورت آنالیــن 
ــن کار اختصــاص  ــه ای ــد بخشــی از بودجــه خــود را ب ــی بای منتشــر می شــوند و کتابخانه هــای پارلمان
دهنــد.۴ تعــداد نشــریات ادواری در اکثــر نواحــی جهــان ده عنــوان یــا کمتــر اســت. رکــورددار نشــریات، 
ــان  ــاط جه ــر نق ــز اکث ــا نی ــورد روزنامه ه ــت. در م ــریه اس ــا 7566 نش ــادا ب ــی کان ــه پارلمان کتابخان
ــس  ــترالیا و مجل ــادا، اس ــه کان ــی از جمل ــا در کتابخانه های ــد؛ ام ــه ای دارن ــه کتابخان ــوان روزنام 2۰ عن

1-Collections. 

2-Congressional Research Service Careers, Library of Congress, available at

/https://www.loc.gov/crsinfo

3.  رابینسون، ویلیام اچ، کتابخانه های پارلمانی: اطالعات در فرایند قانون گذاری، ترجمه ابراهیم یوسفی راد، مجلس و پژوهش، 

13۸6، سال 13، شماره 5۴، ص 22۴.

4-Cuninghame, K. Guidelines for Legislative Libraries, 2nd, Completely updated and enlarged edition, Netherlands: Inter-

.national Federation of Library Associations and Institutions, 2009: 36
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ــود. بیشــترین تعــداد روزنامــه از  ــا 2۰۰ عنــوان روزنامــه ب ــوان شــاهد صــد ت نماینــدگان آلمــان می ت
ــه مجلــس نماینــدگان  ــکا و کتابخان ــه کنگــره آمری ــی، کتابخان ــی کــره جنوب ــه مجلــس مل آن کتابخان

ژاپــن اســت.1

در تمامــی کتابخانه هــا فهرســت موجودی هــا وجــود دارد امــا بــرای ارائــه ی گزارش هــای مدیریتــی، 
ــاد  ــه ایج ــه کتابخان ــام یکپارچ ــات، نظ ــت اطالع ــن و مدیری ــام مت ــی تم ــه ای، بازیاب ــات کتابخان عملی
ــع  ــات مرج ــن خدم ــرای تأمی ــع ب ــتجوی مناب ــی جس ــه پارلمان ــترده کتابخان ــات گس ــود.2 خدم می ش
ــرای  ــرد. ب ــورت پذی ــناختی ص ــع کتابش ــواد و مناب ــه م ــا عرض ــد ب ــه می توان ــت ک ــان اس ــرای پارلم ب
ــای مخصــوص  ــه صــورت اتاق ه ــه ب ــد ک ــه می کنن ــی را تعبی ــواًل فضای ــا معم ــن منظــور کتابخانه ه ای
ــع خدمــات مرجــع شــامل محصــوالت  ــه دهنــد. مناب ــه نماینــدگان ارائ مطالعــه، خدمــات مرجــع را ب
موجــود در خــود یــک کتابخانــه و یــا  مــوارد خاصــی از مجــالت داخلــی یــا بریــده جرایــد، گزارش هــای 
ــه و  ــای کتابخان ــه از مجموعه ه ــای امانت گرفت ــی، کتاب ه ــا دولت ــی ی ــی از اســناد حقوق ــا فن علمــی ی

کپــی مــواد درخواســتی یــا تبیینــی از اطالعــات و مقــاالت در هــر موضــوع اســت.3

تعــداد محــدودی از کتابخانه هــا نیــز قابلیــت ارائــه خدمــات پژوهشــی و تحلیلــی در حــد 
راه حل هــای جایگزیــن سیاســت های کشــور یــا اصالحــات اساســی در الیحــه پیشــنهادی وزارتخانه هــا 
ــر  ــه محصــوالت مکتــوب تحلیلــی را تدویــن می کنــد کــه مشــتمل ب ــر ایــن، کتابخان ــد. عــالوه ب دارن
ــه راه حل هــای پیشــنهادی جایگزیــن  گزارش هایــی در خصــوص تعریــف مشــکالت، علــت آن هــا و ارائ
اســت. ایــن کار از طریــق تحلیل هــای حقوقــی، چکیــده لوایــح و قوانیــن، مقایســه لوایــح، تاریخچــه و 
ــا  ــف واقعیت ه ــس ســخنرانی ها ، تألی ــه پیش نوی ــورد اســتفاده در تهی ــع م ــذاری، مناب پیشــینه قانون گ

ــرد.۴ ــورت می پذی ــاص ص ــی خ ــای موضوع ــی در زمینه ه ــته های اطالعات ــا و بس و آماره

ــه  ــه آن در کتابخان ــان و ارائ ــا پارلم ــط ب ــا و مجــالت مرتب ــه کتاب ه ــی از جمل ــار علم ــه آث ترجم

 1-Cuninghame, K. Guidelines for Legislative Libraries, 2nd, Completely updated and enlarged edition, Netherlands:

International Federation of Library Associations and Institutions, 2009: 39

2.  رابینسون، ویلیام اچ، کتابخانه های پارلمانی: اطالعات در فرایند قانون گذاری، ترجمه ابراهیم یوسفی راد، مجلس و پژوهش، 

13۸6، سال 13، شماره 5۴، ص 227-22۸.

 3-See: Sosna, K. "New Developments in Library Services and Technology: Modernization of Information Services of

 the Parlimentary Library of the Czech Republic" Inspel International Journal of Special Libraries 32, Paper delivered

at the 63rd IFLA General Conference, Amsterdam, August 31- September 5, 1997

۴.  رابینسون، ویلیام اچ، کتابخانه های پارلمانی: اطالعات در فرایند قانون گذاری، ترجمه ابراهیم یوسفی راد، مجلس و پژوهش، 

13۸6، سال 13، شماره 5۴، ص 22۸-231.
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ــا در دســترس قــرار دادن تجربیــات ســایر کشــور ها  یکــی از وظایــف کتابخانــه پارلمانــی اســت کــه ب
ــد.1 ــدگان باش ــر نماین ــد یاری گ می توان

ــروژ، برگــزاری جلســات  ــه قانون گــذاری در کشــور ن ــوط ب ثبــت برنامه هــای رادیــو تلویزیونــی مرب
ــدگان و  ــه ای نماین ــد حرف ــه رش ــک ب ــرای کم ــخنرانی ها ب ــمینار ها و س ــخصی، س ــی ش هم اندیش
کارمنــدان مجلــس و ترجمــه مکاتبــات خارجــی از دیگــر خدمــات کتابخانه هــای پارلمانــی اســت کــه 

ــود.2 ــه می ش ــورها ارائ ــی از کش در برخ

دیگــر خدمــت کتابخانــه پاســخ بــه استفســاریه های کتبــی یــا شــفاهی قــوه مقننــه اســت کــه بــه 
درخواســت های خاصــی از نماینــدگان بــرای کســب اطالعــات پاســخ می دهنــد و تقریبــًا دوســوم ایــن 
درخواســت ها مربــوط بــه خدمــات مرجــع اســت. اقداماتــی از جملــه تجزیه وتحلیــل طیــف گســترده ای 
از قوانیــن، سیاســت ها و برنامه هــای پیشــنهادی درنظرگرفته شــده توســط مجلــس، تخصــص در 
ــوالت  ــت محص ــن دس ــوری از ای ــی و ام ــت گذاری عموم ــای سیاس ــترده تری از زمینه ه ــف گس طی

ــد.3 ــمار می رون ــه ش ــته اول ب دس

ــی و  ــؤال های اساس ــرح س ــرای ط ــن ب ــی ام ــه مرجع ــی ب ــه دسترس ــاز ب ــس نی ــدگان مجل نماین
ــرار  ــورد داوری ق ــه م ــرس از اینک ــدون ت ــد، ب ــی دارن ــت عموم ــائل سیاس ــوص مس ــده در خص پیچی
ــا ایــن حــال بــرای پاســخگویی بــه ســؤاالت  بگیرنــد یــا اتهــام البــی کــردن بــه ایشــان زده شــود.۴ ب

ــد: ــت کن ــد اصــل را رعای ــد چن ــدار بای ــده، کتاب نماین

 1-Cuninghame, K. Guidelines for Legislative Libraries, 2nd, Completely updated and enlarged edition, Netherlands:

International Federation of Library Associations and Institutions, 2009: 35

2.  رابینسون، ویلیام اچ، کتابخانه های پارلمانی: اطالعات در فرایند قانون گذاری، ترجمه ابراهیم یوسفی راد، مجلس و پژوهش، 

13۸6، سال 13، شماره 5۴، ص 22۸-231.

 3-Inter-Parliamentary Union (IPU) and the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), 

Guidelines for Parliamentary Research Services, Inter-Parliamentary Union, 2015: 41

 4-Inter-Parliamentary Union (IPU) and the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA),  

Guidelines for Parliamentary Research Services, Inter-Parliamentary Union, 2015: 11
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1. هدف او از سؤال هایش را کشف کند؛ در این صورت می تواند پاسخ های بهتری ارائه کند.
2. کتابدار باید به میزان کافی جزئیات در اختیار نماینده قرار دهد.

3. کتابــدار بایــد بدانــد کــه ســؤال کننده چــه میــزان اطالعــات را در اختیــار دارد؛ ایــن امــر باعــث 
می شــود کــه از کار غیرضــروری اجتنــاب گــردد.

۴. کتابــدار بایــد مهلــت خــودش بــرای پاســخگویی را بدانــد؛ چــرا کــه در برخــی مــوارد نیــاز بــه 
اطالعــات بســیار ســریع اســت. ممکــن اســت زمــان او بیــن چنــد دقیقــه تــا چنــد روز متغیــر باشــد.

ــه ای متخصــص اســت، باشــد  ــرد خــاص کــه در زمین ــک ف ــده از ی 5. ممکــن اســت ســؤال نماین
ــه منظــور  ــد و ایــن امــر ب ــرار نمای ــا ســؤال کننده ارتبــاط برق ــد فــرد متخصــص ب در ایــن صــورت بای

تخصصــی کــردن نتایــج اســت.
ــن  ــت پاســخ خــود تعیی ــرای دریاف ــکان خاصــی را ب ــان، نحــوه و م ــده زم 6. ممکــن اســت نماین
نمایــد؛ از جملــه ایمیــل، تلفــن، نامــه یــا ماننــد آن هــا. جــواب بایــد بــه همــان صورتــی کــه نماینــده 

ــرار بگیــرد.1 ــار وی ق درخواســت نمــوده در اختی

کتابخانه هــا در راســتای انجــام وظیفــه خــود بــه مثابــه منبــع اطالعاتــی می تواننــد بــه دو صــورت 
ــرای  ــان ب ــد پارلم ــا کارمن ــده ی ــه نماین ــت منفعالن ــند. در حال ــته باش ــود داش ــل وج ــال و منفع فع
ــه  ــردی و در پاســخ ب ــه صــورت ف ــات ب ــد و خدم ــه می کن ــه مراجع ــه کتابخان ــات ب جســتجوی اطالع
ــوص  ــی را در خص ــه اطالعات ــال کتابخان ــت فع ــود.2 در حال ــه می ش ــده ارائ ــه نماین ــت وی ب درخواس
ــه  ــدام ب ــان اق ــای پارلم ــی نیازه ــا پیش بین ــع ب ــد و در واق ــه می ده ــود ارائ ــه خ ــورد عالق ــوع م موض
ــرار  ــگان ق ــترس هم ــی در دس ــورت عموم ــه ص ــا ب ــوده و آن را ی ــه نم ــات در آن زمین ــه اطالع تهی

ــد. ــه می کن ــروه ارائ ــرای آن گ ــات را ب ــرار داده و اطالع ــدف ق ــاص را ه ــی خ ــا گروه ــد ی می ده

اقــدام فعاالنــه دیگــِر کتابخانــه پژوهشــی، تهیــه فهرســتی از دســتاوردهای اخیــر بــرای موضوعــات 
خــاص اســت کــه می توانــد بــرای قانون گــذار در خصــوص مســائِل در حــال بررســی آن جالــب توجــه 
ــد  ــات واح ــورد موضوع ــا در م ــی و روزنامه ه ــالت علم ــاالت، مج ــامل مق ــت ها ش ــن فهرس ــد. ای باش
اســت. کتابخانه هــا بــرای کمیســیون هایی کــه قانون گــذاری در حوزهــای خــاص را در دســت بررســی 

 1-Cuninghame, K. Guidelines for Legislative Libraries, 2nd, Completely updated and enlarged edition, Netherlands:

International Federation of Library Associations and Institutions, 2009: 42-43

 2-Cuninghame, K. Guidelines for Legislative Libraries, 2nd, Completely updated and enlarged edition, Netherlands:

International Federation of Library Associations and Institutions, 2009: 39
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ــن  ــه چنی ــد. ارائ ــه می نمای ــورد بررســی آن را ارائ ــب جمع آوری شــده در طــرح خــاص م ــد، مطال دارن
خدماتــی ناگزیــر محتــاج نیــروی گســترده اســت.1

بــا وجــود تغییراتــی کــه در پارلمان هــا رخ داده، پاســخگویی بــه درخواســت نماینــدگان بــه عنــوان 
هســته اصلــی خدمــات کتابخانــه پارلمانــی باقــی مانــده اســت. پیشــرفت ابزارهــای الکترونیکــی آنالیــن 
امکان هــای اضافــی و متفاوتــی را بــرای کتابخانه هــای پارلمانــی فراهــم کــرده تــا بتواننــد بــا کاربــران 

خــود در ارتبــاط باشــند چیــزی کــه همچنــان در رده اول نیازهــای کتابخانــه ای اســت.2و3

ــق  ــات از طری ــت اطالع ــای شــخصی و دریاف ــتفاده از یارانه ه ــه اس ــدگان، بیشــتر ب ــش نماین گرای
اینترنــت اســت. بــه ایــن مســئله می تــوان هــم بــه عنــوان تهدیــدی بــرای خدمــات ســنتی کتابخانــه 
ــرد.۴  ــگاه ک ــدگان ن ــی نماین ــت اطالعات ــه ای در راه تقوی ــن کتابخان ــات نوی ــرای خدم ــی ب و هــم فرصت
همچنیــن بایــد افــرادی را بــا تخصــص فنــاوری اطالعــات و طراحــی وب بــه کار گرفــت تــا دسترســی 
دیجیتــال نماینــدگان مجلــس بــه تحلیل هــای کتابخانــه آســان تر گــردد. خدمــات الکترونیکــی برخــط 

ــی میســر کننــد.5 ــه ای را در هــر زمان می تواننــد امــکان اســتفاده نماینــدگان از خدمــات کتابخان

گفتار چهارم: کاربران کتابخانه های پارلمانی

ــی  ــی و عموم ــروه تخصص ــی را در دو گ ــای پارلمان ــران کتابخانه ه ــان و کارب ــوان مخاطب ــاید بت ش
ــده  ــز نامی ــع نی ــات مرج ــه خدم ــی ک ــات تحلیل ــامل خدم ــی ش ــروه تخصص ــود؛ گ ــته بندی نم دس
ــه  ــه درخواســت ایشــان ارائ ــه نماینــدگان پارلمــان اســت و تنهــا در پاســخ ب می شــود کــه منحصــر ب
می گــردد. امــا خدمــات عمومــی مثــل خدماتــی کــه در خصــوص ارائــه کتاب هــای موجــود در مخــزن 

1. رابینسون، ویلیام اچ، کتابخانه های پارلمانی: اطالعات در فرایند قانون گذاری، ترجمه ابراهیم یوسفی راد، مجلس و پژوهش، 

13۸6، سال 13، شماره 5۴، ص 22۸-231.

 2-See: Missingham, R. “Parliamentary library and research services in the 21st century: A Delphi study”, IFLA   

 Journal, Vol. 37, No. 1, 2011

3-Cuninghame, K. Guidelines for Legislative Libraries, 2nd, Completely updated and enlarged edition, Nether-   

lands: International Federation of Library Associations and Institutions, 2009: 39

 4-Mostert, B.J. and Dennis N. Ocholla, “Information needs and information seeking behavior of parliamentarians  

in South Africa,” South African journal of libraries and information science, Vol. 71, No. 2, 2005: 143

 5-Inter-Parliamentary Union (IPU) and the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA),  

Guidelines for Parliamentary Research Services, Inter-Parliamentary Union, 2015: 39
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ــا  ــا و روزنامه ه ــتن مجموعه ه ــار گذاش ــه و در اختی ــا ارائ ــت و ی ــا اس ــایر کتابخانه ه ــد س ــه مانن ب
ــوان  ــذا می ت ــت. ل ــر اس ــوم امکان پذی ــورت عم ــه ص ــه ب ــه ک ــط کتابخان ــده توس ــریات تهیه ش و نش
ــه  ــًا هم ــت.1 تقریب ــس نیس ــدگان مجل ــه نماین ــر ب ــی منحص ــای پارلمان ــات کتابخانه ه ــت خدم گف
ــردم  ــوم م ــی عم ــا، پژوهشــگران دانشــگاهی و حت ــدان وزارتخانه ه ــه کارمن ــی ب ــای پارلمان کتابخانه ه
ــات  ــز خدم ــده توســط مرک ــات پژوهشــی تهیه ش ــل خدم ــی مث ــا خدمات ــد ام ــه می دهن ــات ارائ خدم
پژوهشــی کنگــره آمریــکا تنهــا بــه کنگــره ایــاالت متحــده محــدود می شــود و پژوهش هــا اطالعــات را 
بــرای شــهروندان، محققــان و یــا قــوه مجریــه فراهــم نمی کنــد، امــا می تــوان حتــی همیــن اطالعــات 
ــه مشــترکی وجــود دارد  ــا روی ــت نمــود. در بیشــتر پارلمان ه ــره دریاف ــق اعضــای کنگ ــم از طری را ه
کــه طــی آن کتابخانــه بــه اعضــای پارلمــان و دولــت خدمــات ارائــه می دهــد امــا ایــن خدمــات را در 

ــد. ــرار نمی ده ــردم ق ــوم م ــار دانشــجویان و عم اختی

ارائــه اطالعــات بــه کمیته هــای چندحزبــی، کمیســیون ها یــا گروه هــای نماینــدگان مجلــس کــه در 
ــق آن  ــه از طری ــد ک ــد، بســتری را فراهــم می کن ــق انجــام می دهن ــات عمی ــف مطالع ــای مختل زمینه ه
یــک ســرویس تحقیقاتــی می توانــد توانایــی خــود را در ارائــه کار تحلیلــی غیرحزبــی و بی طــرف نشــان 
دهــد. در دســترس بــودن محصــوالت عمومــی بــرای کلیــه نماینــدگان مجلــس و همچنیــن محصــوالت 

تحلیلــی اختصاصــی بــرای اعضــای سراســر طیــف سیاســی، در ســاخت ایــن اعتبــار مؤثــر اســت.2

برخــالف شــیوه موجــود در ایــران کــه کتابخانــه پارلمــان یــک کتابخانــه عمومــی تلقــی می شــود، 
ــی  ــه تخصص ــتند. کتابخان ــی هس ــای تخصص ــزء کتابخانه ه ــذاری ج ــس قانون گ ــای مجال کتابخانه ه
ــه  ــتند ک ــی هس ــرکت و گروه های ــازمان، ش ــاد، س ــت نه ــه در خدم ــد ک ــی را می گوین کتابخانه های
ــد  ــده ای دارن ــازی تعریف ش ــی های مجموعه س ــا خط مش ــن کتابخانه ه ــترک اند، ای ــق مش دارای عالی
ــای  ــد. کتابخانه ه ــی را در برمی گیرن ــوم اجتماع ــتی و عل ــر پزشــکی، بهداش ــات خاصــی نظی و موضوع
تخصصــی از نظــر موضوعــی دارای ماهیــت تخصصــی هســتند و بــا داشــتن نیــروی انســانی متخصــص 
ــس  ــازمانی مجل ــاز س ــت نی ــم در خدم ــس ه ــای مجال ــد.3 کتابخانه ه ــه می دهن ــژه ای ارائ ــات وی خدم

 1-Cuninghame, K. Guidelines for Legislative Libraries, 2nd, Completely updated and enlarged edition, Netherlands:

International Federation of Library Associations and Institutions, 2009: 39

 2-Inter-Parliamentary Union (IPU) and the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA),  

Guidelines for Parliamentary Research Services, Inter-Parliamentary Union, 2015: 18

3. دائره المعارف کتابداری و اطالع رسانی، مدخل کتابخانه های تخصصی، مشاهده آنالین در:
http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Paes/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%

%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8A.aspx
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ــی را  ــای غیرقابل احصای ــه مجموعه ه ــدگان ک ــای سیاســی نماین ــد پاســخگوی نیازه ــد و بای ــرار دارن ق
ــند. ــرد، باش در برمی گی

ــدگان از  ــتفاده نماین ــزان اس ــون و می ــت قان ــاط کیفی ــم: ارتب ــد یک بن
پارلمانــی کتابخانه هــای 

ــا  ــدگان ی ــت رأی دهن ــه دس ــه ب ــی ک ــم اجتماع ــئولیت عظی ــل مس ــه دلی ــس ب ــدگان مجل نماین
جامعــه بــه آن هــا داده می شــود نیــاز مبــرم بــه اطالعــات بــه موقــع، معتبــر و بــروز دارنــد. از ایــن رو 
ــر انجــام دهنــد.  ــه طــور مؤث ــن مســئولیت را ب ــه آن هــا امــکان می دهــد ای ــه اطالعــات ب دســتیابی ب
ــاز را  ــورد نی ــه طــور ســنتی، از کتابخانه هــای مجلــس انتظــار مــی رود بیشــتر اطالعــات م اساســًا و ب
ــه  ــی نشــان می دهــد ک ــای جنوب ــه ای در پارلمــان آفریق ــد. مطالع ــرار دهن ــذاران ق ــار قانون گ در اختی
ــرای کســب  ــد؛ زیــرا نماینــدگان مجلــس ب ــرداری رنــج می برن کتابخانه هــای پارلمــان از کمبــود بهره ب
ــی دارای  ــای جنوب ــه آفریق ــی ک ــد. در حال ــا می کنن ــت اکتف ــود در اینترن ــع موج ــه مناب ــات ب اطالع
ــدا  ــی پی ــا دسترس ــه آن ه ــد ب ــذاران می توانن ــه قانون گ ــت ک ــی اس ــم اطالعات ــات عظی ــع و خدم مناب
کــرده و از آن بهره بــرداری کننــد. اســتفاده از منابــع الکترونیکــی اطالعــات بــه ســرعت در حــال رشــد 
اســت و تقریبــًا بــه ســطح اســتفاده از منابــع چاپــی رســیده اســت. امــروزه از منابــع شــفاهی اطالعــات 
کمتــر اســتفاده می شــود و گرایــش بــه خدمــات آنالیــن بیشــتر اســت. بــا وجــود اینکــه کتابخانه هــای 
مجلــس خدمــات متنوعــی را بــه نماینــدگان مجلــس ارائــه می کننــد، امــا از ایــن خدمــات نیــز اســتفاده 
ــی ماننــد معرفــی ضعیــف و فقــدان خدمــات  ــه دالیل ــن امــر ب مناســبی صــورت نمی گیــرد؛ شــاید ای

ــی اســت.1 ــی از وجــود چنیــن خدمات اطالع رســانی کاف

ــان  ــه پارلم ــرده و ب ــت ک ــع دریاف ــات را از مناب ــان، اطالع ــه پارلم ــات ب ــده اطالع ــاد ارائه دهن نه
ــی  ــد. برخ ــتفاده می نمای ــوده و قابل اس ــل نم ــات را تحلی ــه اطالع ــن پروس ــا در ای ــد ام ــال می ده انتق
ایــن فرآینــد را بــه دو قیــف تشــبیه کرده انــد کــه از ســوی دهانه هــای باریکشــان بــه یکدیگــر وصــل 
شــده و قیف هــای زنگ ماننــد در هــر دو طــرف قــرار گرفته انــد کــه اطالعــات گســترده را از یــک ســو 
دریافــت نمــوده و بــه صــورت گســترده توزیــع می نمایــد. بخــش باریــک بیــن ایــن دو تجزیه وتحلیــل 
اطالعــات اســت کــه مســئولیت آن بــر عهــده کتابــدار مجلــس، محقــق یــا تحلیلگــر اســت کــه اطالعات 

 1-Mostert, B.J. and Dennis N. Ocholla, «Information needs and information seeking behavior of parliamentarians in

South Africa,» South African journal of libraries and information science, Vol. 71, No. 2, 2005: 136
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ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــذاری م ــا در قانون گ ــد ت ــا می بخش ــه آن ه ــدی ب ــکل جدی ــرده و ش ــال ک را غرب
گیــرد.1و2

بند دوم: ویژگی کتابداران پارلمانی

بــه طــور کلــی شــاخص هایی را بــرای کیفیــت کار کتابــداران می تــوان تعییــن نمــود کــه عبارت انــد 
ــه،  ــول آزادی اندیش ــاع از اص ــوی، دف ــت معن ــوق مالکی ــت از حق ــع، حمای ــداری مناب ــظ و نگه از: حف
ارتقــای ســواد اطالعاتــی، احتــرام بــه عقایــد مختلــف، رعایــت بی طرفــی، ارائــه خدمــات کتابخانــه ای و 
اطالعاتــی، فراهــم آوری امــکان دسترســی آســان بــه اطالعــات، حفــظ حریــم خصوصــی و محرمانگــی 
و ارتقــای اهــداف حرفــه ای.3 امــا کتابــداران پارلمانــی بایــد عــالوه بــر ویژگی هــای کتابــداران عــادی، 
ــائل  ــا مس ــه ب ــردی آگاه و خوگرفت ــد ف ــی بای ــدار پارلمان ــند؛ کتاب ــز باش ــا نی دارای برخــی صالحیت ه
ــد آموزش هــای ضمــن  ــن منظــور بای ــرای ای سیاســی محیــط مجلــس و شــخصیت های روز باشــد و ب
ــرای ایشــان صــورت بگیــرد. ویژگــی دیگــر حفــظ اســرار اســت؛ مخصوصــًا کــه دسترســی  خدمــت ب
ایشــان بــه حریــم خصوصــی نماینــدگان زیــاد اســت. عــالوه بــر ایــن بایــد توانایی هــا و خدمــات خــود 
را بــه اعضــای مجلــس، چــه موافــق و چــه مخالــف بــا نظــر شــخصی خــود، ارائــه دهنــد و بــه عبــارت 
ــا  ــاوت ب ــی متف ــداران پارلمان ــات ارائه شــده توســط کتاب ــه خدم ــا ک ــند. از آن ج ــر بی طــرف باش دیگ

ســایر کتابــداران اســت بایــد کارکنــان آن را بــه صــورت ثابــت و تمام وقــت بــه خدمــت بگیرنــد.

ــدان  ــند. فق ــاد باش ــت و قابل اعتم ــتقل از دول ــراد مس ــد اف ــی بای ــای پارلمان ــدان کتابخانه ه کارمن
چنیــن کارمندانــی امــکان نظــارت قــوه مقننــه بــر دولــت را ســلب می کنــد. عــالوه بــر ضــرورت وجــود 
اطالعــات قابل اعتمــاد از ســوی کتابخانه هــای پارلمانــی نماینــدگان مجلــس نیــز بایــد بداننــد چگونــه 
از ایــن اطالعــات اســتفاده نماینــد. شــواهد نشــان داده کــه کتابخانه هــای پارلمانــی در کشــورهای در 
حــال توســعه مــورد اســتفاده نماینــدگان مجلــس قــرار نمی گیــرد؛ بــه همیــن دلیــل آمــوزش یکــی از 

ــد.۴ ــه عهــده بگیرن فعالیت هایــی اســت کــه کتابخانه هــای مجلــس بایــد ب

 1-Miller, R., Riccardo Pelizzo and Rick Stapenhurst, Parliamentary Libraries, Institutes and Offices: The Sources of

Parliamentary Information, Washington D.C: Research Collection School of Social Sciences, 2004: 3

 2-Miller, R., Riccardo Pelizzo and Rick Stapenhurst, Parliamentary Libraries, Institutes and Offices: The Sources of  

Parliamentary Information, Washington D.C: Research Collection School of Social Sciences, 2004: 3

3. محمدعلیپور، نرگس و سکینه مرادی، اخالق حرفه ای کتابداران )موردپژوهی: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس 
شورای اسالمی(، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان دهی اطالعات، زمستان 139۴، شماره 1۰۴، ص 159-16۰.

 4-Miller, R., Riccardo Pelizzo and Rick Stapenhurst, Parliamentary Libraries, Institutes and Offices: The Sources of

Parliamentary Information, Washington D.C: Research Collection School of Social Sciences, 2004: 7
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کتابخانــه پارلمانــی بایــد بتوانــد اعتمــاد نماینــدگان مجلــس را بــه خــود جلــب نمایــد و بــه ایــن 
ــا بتواننــد در جســتجوی  منظــور نیازمنــد وجــود کارکنــان متخصــص، قابل اعتمــاد و مرتبــط اســت ت
منابــع اطالعاتــی متضــاد و متناقــض و تجزیه وتحلیــل آن هــا بهتریــن عملکــرد را ارائــه دهنــد. کتابخانــه 
پارلمانــی بایــد توانایــی پاســخگویی ســریع بــه درخواســت های نماینــدگان را داشــته باشــد و صحــت آن  
پاســخ ها  بایــد دقیــق و غیرقابل خدشــه باشــد. مهارت هــای کارمنــدان بایــد بــه روز شــود و دسترســی 
بــه مجموعه هــای کتابخانــه ای و امکانــات آن بایــد آســان گــردد. کتابخانــه پارلمانــی بــرای پیشــرفت 
خــود بایــد بتوانــد بازخوردهــا را دریافــت نمایــد و نتیجــه اقدامــات خــود را مــورد بررســی قــرار دهــد.1

شــاید ایــن پیشــنهاد مطــرح شــود کــه نیــاز تحقیقاتــی نماینــده بــه جــای کتابخانــه پارلمانــی بایــد 
از طریــق اســتخدام نیروهــای بیشــتری بــرای نماینــده صــورت پذیــرد. ولــی بایــد توجــه داشــت کــه 
ــده  ــد نماین ــی دوره بع ــات انتخابات ــه خدم ــد ب ــده درمی آین ــت نماین ــه خدم ــه ب ــی ک معمــواًل کارکنان
ــل  ــدارد. دلی ــی ن ــی چندان ــی کارای ــای نمایندگ ــرای کارویژه ه ــات ب ــن اطالع ــردازد و در تأمی می پ
ــی  ــی کاف ــدم توانای ــل ع ــه دلی ــدان ب ــه کارمن ــن اســت ک ــی ای ــن کارمندان ــی چنی ــدم کارای ــر ع دیگ
ــات  ــای تحقیق ــه ج ــخصی ب ــر ش ــه ی نظ ــه ارائ ــدام ب ــده، اق ــه نماین ــریع ب ــات س ــه تحقیق ــرای ارائ ب
ــوده و  ــه حافظــه اداری ب ــه مثاب ــی ب ــه پارلمان ــان کتابخان ــه کارکن ــی ک ــد.2 در حال پژوهشــی می نماین
بــه دلیــل تجربــه و ســابقه ی خــود توانایــی و قابلیــت بیشــتری بــرای راهنمایــی نماینــده دارنــد. عــالوه 
ــد استخدام شــده توســط  ــه کارمن ــی نســبت ب ــه پارلمان ــان کتابخان ــی کارکن ــرض بی طرف ــن، ف ــر ای ب
نماینــده بیشــتر اســت و بــا احتمــال بیشــتری بــه جــای نظراتــی کــه خوشــایند نماینــده اســت، نظــرات 

ــد. ــان می نمای ــی را بی کارشناس

البتــه بایــد ایــن نکتــه را نیــز مــد نظــر قــرار داد کــه کتابــداران نیــز افــراد کامــاًل بی نقصــی بــرای 
راهنمایــی نماینــدگان نیســتند؛ زیــرا هرچنــد کتابــداران آمــوزش داده شــده اند تــا بــه ســرعت اطالعات 
معتبــر را بیابنــد امــا شــاید همیشــه توانایــی ترکیــب و تحلیــل موضوعــات مختلــف بــا سیاســت های 
عمومــی را بــه نحــوی کــه بتوانــد در تصمیم گیــری بــه نماینــدگان کمــک کنــد، نداشــته باشــند؛ بــه 
عنــوان مثــال توانایــی درک هــدف و تأثیــرات قانــون پیشــنهادی و ارزیابــی اثــر اقتصــادی قوانیــن در 
ــدگاه  ــه در دی ــند. البت ــوزش می باش ــد آم ــت و نیازمن ــخت اس ــان س ــرای آن ــت ب ــاالنه دول ــه س بودج

 1-Miller, R., Riccardo Pelizzo and Rick Stapenhurst, Parliamentary Libraries, Institutes and Offices: The Sources of

Parliamentary Information, Washington D.C: Research Collection School of Social Sciences, 2004: 43

 2-Miller, R., Riccardo Pelizzo and Rick Stapenhurst, Parliamentary Libraries, Institutes and Offices: The Sources of

Parliamentary Information, Washington D.C: Research Collection School of Social Sciences, 2004: 12
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ــه تحلیل هــای خنثــی از  ــی ارائ ــه بیــان داشــت کــه  وظیفــه محقــق پارلمان ــوان این گون دیگــری می ت
تأثیــرات قوانیــن و ارائــه گــزارش از اجــرا یــا عــدم اجــرای آن هــا توســط دولــت اســت.1

حــدود صالحیــت و اختیــارات کارکنــان شــخصی و دســتیاران نماینــدگان در موضــوع فــوق ممکــن 
اســت مجهــول باشــد؛ بــه ایــن بیــان کــه مشــخص نیســت دســتیار تنهــا بایــد اطالعــات خــام را بــه 
ــده  ــه نماین ــود را ب ــات خ ــه تحقیق ــه ی نتیج ــل و ارائ ــواز تجزیه وتحلی ــا ج ــد ی ــل ده ــده تحوی نماین
ــان  ــن کار ایش ــا ای ــتند و آی ــان هس ــا در ام ــا از غرض ورزی ه ــورت دوم آی ــر.2 و در ص ــا خی دارد ی
ــه  ــذا وجــود کارکنــان متخصــص در کتابخان ــا خیــر؟ ل ــه اســتقالل نماینــده خدشــه وارد می کنــد ی ب

ــت. ــب تری اس ــه ی مناس ــی گزین پارلمان

گفتار پنجم: کتابخانه مجلس شورای اسالمی ایران

ــه  ــوان از کتابخان ــران می ت ــس در ای ــان تأســیس مجل ــای شــکل گرفته در زم از نخســتین بخش ه
ــن  ــد. ای ــد ش ــران متول ــان در ای ــیس پارلم ــروطیت و تأس ــالب مش ــا انق ــه ب ــرد ک ــاد ک ــی ی پارلمان
ــد  ــد چنــد جل ــا دســتور خری ــود3 کــه ب ــه رســمی و ملــی کشــور ب ــه در واقــع اولیــن کتابخان کتابخان
ــت  ــان هدای ــی خ ــی قل ــی مرتض ــورای مل ــس ش ــت مجل ــس دوره نخس ــط رئی ــی توس ــاب حقوق کت
)صنیع الدولــه( در ســال 12۸5 ه.ش. شــروع بــه فعالیــت نمــود و تأســیس رســمی آن در دوره نخســت 
مجلــس رخ داد. در دوره دوم مجلــس طــی مــاده 135 نظامنامــه داخلــی۴ )آیین نامــه داخلــی( مجلــس 
شــورای ملــی مصــوب 17 دی مــاه 12۸7 ه.ش. »دایــره کتابخانــه« بــه عنــوان یکــی از دوایــر »شــعبه 
ــا وجــود  ــه تصویــب رســید.5 ب ــه ب اداری« مجلــس شــناخته شــد و در ســال 1291 نظام نامــه کتابخان

 1-Miller, R., Riccardo Pelizzo and Rick Stapenhurst, Parliamentary Libraries, Institutes and Offices: The Sources of

Parliamentary Information, Washington D.C: Research Collection School of Social Sciences, 2004: 13

 2-Mostert, B.J. and Dennis N. Ocholla, “Information needs and information seeking behavior of parliamentarians in

South Africa,” South African journal of libraries and information science, Vol. 71, No. 2, 2005: 144

3. نظری، محمدرضا، گفتگو: نخستین کتابخانه رسمی ایران دستاورد انقالب مشروطه، مصاحبه شونده: سید محمدعلی 
احمدی ابهری، پیام بهارستان، مهر 13۸5، شماره 6۴، ص 13.

۴. ماده 135: اداره مجلس در تحت دو شعبه منشعب می شود: 1. شعبه تقنینیه و 2.  شعبه اداری.
 شعبه تقنینیه عبارت است از داراالنشاء هیئت رئیسه و دایره تحریر صورت مجلس و صورت مشروح مجلس و دایره تندنویسی و 

دایره ارسال مراسالت و مطبوعات راجع به قوانین.  شعبه اداری عبارت است از داراالنشاء مباشرت و دایره دفترخانه و کتابخانه و 
صندوق و ابنیه مجلس.

5. نظری، محمدرضا، گفتگو: نخستین کتابخانه رسمی ایران دستاورد انقالب مشروطه، مصاحبه شونده: سید محمدعلی 
احمدی ابهری، پیام بهارستان، مهر 13۸5، شماره 6۴، ص 13.
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تالش هــای اربــاب کیخســرو شــاه، نماینــده زرتشــتیان در مجلــس شــورای ملــی و رئیــس امــور اداری 
و کارپــردازی مجلــس شــورای ملــی در تصویــب مــاده و ارتقــای کتابخانــه، بــه دالیلــی از جملــه کمبــود 
منابــع مالــی و کثــرت کارهــای اداری توســعه و تکمیــل کتابخانــه بــه تعویــق افتــاد. در ســال 13۰2 
ســاختمان مســتقل کتابخانــه پارلمانــی در ســمت شــرقی مجلــس تأســیس و در ســال 13۰۴ اولیــن 
کتابخانــه رســمی و دولتــی بازگشــایی شــد. اساســنامه کتابخانــه پارلمانــی در دی مــاه 1375 بــا عنــوان 
»کتابخانــه، مــوزه و مرکــز اســناد مجلــس شــورای اســالمی« تحــت نظــارت هیئــت امنایــی مرکــب از 

اعضــای انتخابــی و انتصابــی و ریاســت عالــی رئیــس مجلــس، قانونــی گشــت.1

آنچنــان کــه ســایت کتابخانــه نشــان می دهــد ایــن کتابخانــه بــرای خــود رســالت هایی را تعریــف 
نمــوده اســت و در راســتای رســیدن بــه رســالت های ایــن مجموعــه اقداماتــی را انجــام می دهــد کــه 
عبارت انــد از: ارائــه خدمــات کتابــداری، اطالع رســانی، پژوهشــی و علمــی بــه نماینــدگان از یــک ســو 

و پاســداری و حفاظــت از میــراث اســناد کشــور از ســوی دیگــر.2

بــر طبــق ســند راهبــردی کتابخانــه پارلمانــی مصــوب 1396 مأموریــت کتابخانــه مجلــس شــورای 
اســالمی بــه عنــوان یــک کتابخانــه جامــع تحقیقاتــی در ســطح ملــی و جهانــی عبــارت اســت از:

ــر عرصه هــای  ــا تأکیــد ب ــار حقوقــی، سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی ب »جمــع آوری آث
قانون گــذاری، اسالم شناســی و ایران شناســی، حفــظ و نگهــداری میــراث ملــی و آثــار کمیــاب و خطــی 
و مــوزه ای، پژوهــش و انتشــار مناســب آن و ارائــه خدمــات کتابخانــه ای بــه نماینــدگان مجلــس شــورای 
اســالمی و شــورای نگهبــان مجلــس خبــرگان، مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، دولتمــردان نظــام و 

پژوهشــگران داخلــی و خارجــی و دانشــجویان و ســایر مراجعیــن.«

طبــق ایــن ســند خدمــات کتابخانــه پارلمانــی در دو بخــش عمــده ی جمــع آوری و نگهــداری اســناد 
ــوده و تعریــف  ــه ای امــری مبهــم ب ــه ای اســت. از آنجــا کــه خدمــات کتابخان ــه خدمــات کتابخان و ارائ
ــی و  ــات پژوهش ــه خدم ــا ارائ ــه آی ــت ک ــوان دانس ــود، نمی ت ــامل نمی ش ــف را ش ــخصی از وظای مش
تحلیلــی و تخصصــی بــه نماینــدگان پارلمــان را کــه کارویــژه کتابخانه هــای پارلمانــی در سراســر دنیــا 

1. برای مطالعه بیشتر ر.ک: بروشورکتابخانه مجلس شورای اسالمی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 

اردیبهشت 139۸، قابل مشاهده در:

https://www.ical.ir//UploadedData/284/FileDownload92/636929071757906772.pdf

2. بروشورکتابخانه مجلس شورای اسالمی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، اردیبهشت 139۸، ص ۸.
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اســت، شــامل می گــردد یــا خیــر. خدمــات کتابخانــه ای می توانــد مشــتمل بــر ارائــه ی کتــاب و اســناد 
مــورد نیــاز بــه افــراد باشــد و وظایــف دیگــری را در برنگیــرد.

ــف نکــرده و  ــات، مخاطــب محــدود را تعری ــه خدم ــی در ارائ ــه پارلمان ــه دیگــر اینکــه کتابخان نکت
تقریبــًا بــه تمامــی افــراد خدمــات ارائــه می نمایــد. در ایــن خصــوص تفکیکــی نیــز در نــوع خدمــات 
قابل ارائــه صــورت نگرفتــه و همــه افــراد از تمامــی خدمــات بهره منــد می شــوند. در بخــش ارزش هــای 
ــان  ــراد و مخاطب ــرای همــه اف ــه ب ــز »عدالت محــوری و فرصت هــای عادالن ــن ســند تأســیس نی بنیادی

کتابخانــه« ذکــر شــده کــه مؤیــد گفتــه مذکــور اســت.

کتابخانــه مجلــس بیــش از همــه بــه دنبــال مرجعیــت بخــش اســناد و منابــع و تقویــت بخــش موزه 
کتابخانــه اســت و هیــچ اشــاره ای بــه ارائــه ی خدمــات پژوهشــی و تحقیقاتــی تخصصــی بــه نماینــدگان 

مجلــس در اهــداف آن مشــاهده نمی شــود.1

ــناد،  ــی اس ــخه های خطــی، بازخوان ــت نگاری نس ــی در فهرس ــه پارلمان ــات پژوهشــی کتابخان اقدام
مطالعــات تاریــخ مجلــس و ماننــد آن، متــن پژوهشــی و کتاب شناســی، ســاماندهی مجــالت تخصصــی 
و از ایــن دســت اقدامــات کــه بیشــتر مربــوط بــه مرکــز اســناد بــودن ایــن مجموعــه اســت، خالصــه 

می شــود.2

بــا لحــاظ مطالبــی کــه در خصــوص کتابخانه هــای پارلمانــی در قالــب مطالعــه تطبیقــی گفتــه شــد 
ــن  ــم مهم تری ــد، می توانی ــان گردی ــران بی ــس در ای ــه مجل ــه از کتابخان ــی ک ــه داده های ــت ب ــا عنای و ب
ــس  ــناد مجل ــز اس ــوزه و مرک ــه، م ــه کتابخان ــبت ب ــوب نس ــك اداره خ ــه ی ــیدن ب ــا را در رس چالش ه

شــورای اســالمی بیــان نماییــم.

ــب توجــه  ــران جل ــان و ای ــای جه ــی کتابخانه ه ــه تطبیق ــه از مطالع ــن چالشــی ک ــن و مهم تری اولی
می کنــد، فقــدان کارویــژه ی اصلــی ارائــه ی خدمــات تخصصــی در خصــوص وظایــف نماینــدگان توســط 
ــس شــورای اســالمی  ــای مجل ــز پژوهش ه ــل مرک ــی مث ــد نهادهای ــر چن ــی اســت. ه ــه پارلمان کتابخان

1. دفتر برنامه ریزی و نظارت کتابخانه مجلس، سند باالدستی و چشم انداز 1404 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس 

شورای ملی، مهر 1396، قابل مشاهده در:

https://www.ical.ir/ical/fa/Missions-Vision-and-Strategic-Document

2. بروشورکتابخانه مجلس شورای اسالمی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، اردیبهشت 139۸، ص 35 .
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و مرکــز تحقیقــات اســالمی مجلــس شــورای اســالمی بــرای ارائــه مشــاوره بــه نماینــدگان وجــود دارد 
ــی  ــه پارلمان ــد. کتابخان ــر کن ــی را پ ــه ی پارلمان ــوان کتابخان ــد و پرت ــاد قدرتمن ــد جــای نه ــا نمی توان ام
ــه ی  ــد بازویــی قــوی در ارائ ــع غنــی و امــکان به کارگیــری کارکنــان توانمنــد می توان ــودن مناب ــا دارا ب ب
خدمــات پژوهشــی و تحقیقاتــی مختــص بــه نماینــدگان باشــد. لــذا در وهلــه اول بایــد کارویــژه ی ارائــه 
خدمــت تخصصــی بــه نماینــدگان از بخــش مــوزه و مرکــز اســناد تفکیــک گــردد. در این راســتا پیشــنهاد 
ــدگان  ــه نماین ــط ب ــه فق ــردد ک ــی تشــکیل گ ــدگان پارلمان ــرای نماین ــردد بخشــی اختصاصــی ب می گ
خدمــات ارائــه نمایــد. ایــن بخــش بایــد متشــکل از کارمنــدان متخصــص در رشــته های مختلــف مــورد 

نیــاز باشــد کــه در خصــوص وظایــف و اختیــارات تقنینــی و نظارتــی آگاهــی کامــل داشــته باشــند.

ایــن کارکنــان بــه دو صــورت خدمــات خــود را عرضــه می کننــد؛ نــوع اول در پاســخ بــه درخواســت 
ــه تحقیــق و پژوهــش پرداختــه و حاصــل آن  نماینــده اســت کــه در خصــوص موضــوع درخواســتی ب
را بــه نماینــده ارائــه می نماینــد. نــوع دوم در خصــوص مســائلی اســت کــه دارای اهمیــت بــوده و بــه 
ــه  ــناس مربوط ــور کارش ــه ام ــت. در این گون ــدام اس ــق و اق ــی و تدقی ــد بررس ــناس نیازمن ــم کارش زع
تحقیــق و پژوهــش را انجــام داده و حاصــل آن را در قالــب مقــاالت یــا بروشــور ها یــا بــه طــرق دیگــری 

ــدگان می رســاند. ــه گــوش نماین ب

ــه نماینــدگان دارای  ــات ب ــه خدم ــد در ارائ ــه بای ــوارد مذکــور، کارگــزاران کتابخان ــرای تحقــق م ب
آگاهــی باشــند. ایــن آگاهــی از اطالعــات تخصصــی بــرای نحــوه خدمت رســانی بــه نماینــدگان پارلمانــی 
ــور  ــن منظ ــه ای ــد. ب ــت می آی ــه دس ــد ب ــق و نظام من ــای دقی ــق آموزش ه ــه از طری ــت ک ــری اس ام
ــردد و  ــزار گ ــی برگ ــای پارلمان ــان کتابخانه ه ــرای کارکن ــی ب ــی پارلمان ــای آموزش ــت دوره ه الزم اس

ــرد. ــرار بگی ــرداری ق ــورد بهره ب ــز م ــایر کشــورها نی ــق س ــای موف تجربه ه

ــه مــردم صــورت می گرفــت. در  ــه و از مجلــس ب ــه صــورت یک طرف ــه اطالعــات ب در گذشــته ارائ
حالــی کــه امــروزه بــا پیشــرفت فناوری هــای اطالعاتــی مــردم نیــز دارای اطالعاتــی هســتند کــه بــه 
صــورت روزانــه مــورد نیــاز نماینــدگان اســت. کتابخانــه مجلــس بایــد محلــی بــرای ارتبــاط نماینــدگان 
بــا مــردم باشــد و ارتبــاط دوســویه ی آن هــا را تأمیــن نمایــد تــا هــم نماینــدگان از اطالعاتــی کــه در 
ــان، از آن  ــه مســائل پارلم ــد ب ــراد عالقه من ــردم و اف ــم م ــد و ه ــتفاده نماین ــردم اســت، اس ــار م اختی

ــه الکترونیکــی میســر می گــردد.1 ــق بســتر کتابخان ــن کار از طری باخبــر شــوند. ای

1. کاتسوتوشی، تاکامی، نقش پارلمان و کتابخانه پارلمانی در قرن حاضر، ترجمه ناصر اسکندری، پیام بهارستان، خرداد 

13۸3، شماره 36، ص ۸.
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ــند راهبــردی و هنجارهــای تعریف شــده بــرای کتابخانــه  همان طــور کــه گفتــه شــد و از س
ــه جــای  ــه ب ــر مــوزه ای شــدن کتابخان ــه ی مجلــس ب ــد، ترجیــح کارگــزاران کتابخان ــی برمی آی پارلمان
ارائــه خدمــات کاربــردی اســت. انتظــار مــی رود حداقــل ایــن دو خدمــت در کتابخانــه ی پارلمانــی بــه 

ــر عرضــه شــود. صــورت براب

اقــدام مهــم دیگــر آگاهی بخشــی بــه نماینــدگان در خصــوص امکانــات موجــود اســت؛ در 
ــات  ــود آگاهــی از خدم ــا کمب ــه جهــت عــدم آگاهــی ی ــدگان ب ــوارد بســیاری عــدم اســتفاده نماین م
ــب  ــد ترغی ــدگان بای ــوص نماین ــن خص ــت. در ای ــت آن اس ــزان اهمی ــود و می ــرای خ ــتفاده ب قابل اس
شــوند تــا در نــگارش طرح هــا و یــا بررســی ابتــکارات تقنینــی یــا مباحــث نظــری مخصوصــًا در بخــش 
ــاز وارد  ــدی ب ــا دی ــت آورده و ب ــه دس ــق را ب ــات دقی ــر اطالع ــناس ام ــه کارش ــه ب ــا مراجع ــا ب داده ه
عمــل شــوند. بهره گیــری نماینــدگان از ظرفیت هــای کتابخانــه مجلــس می توانــد بــه ارتقــای کیفیــت 

ــد. ــک نمای ــارت کم ــن و نظ ــی تقنی ــی یعن ــای نمایندگ کارویژه ه

نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر لــزوم بــه روز بــودن منابــع علمــی پارلمانــی اســت. لــذا بایــد از فهرســت 
انتشــارات بــه روز دنیــا اســتفاده گــردد و کتــب و منابــع مــورد نیــاز بــه موقــع تأمیــن شــود.

ــاط و کارویژه هــای متفــاوت آن دو  ــه جهــت ارتب ــت و مجلــس ب ــوازن اطالعــات بیــن دول عــدم ت
همیشــه وجــود دارد و ایــن اطالعــات بــه ابــزاری بــرای کنتــرل مــردم از ســوی دولــت تبدیــل شــده 
ــه دلیــل نقــش قانون گــذاری نیازمنــد ایــن آمــار اســت. گــردآوری و  ــی کــه مجلــس ب اســت. در حال

اســتخراج آمارهــا و ارائــه آن بــه نماینــدگان یکــی از وظایــف کتابخانــه پارلمانــی اســت.1

همان طــور کــه گفتــه شــد در بســیاری مــوارد نماینــدگان مجلــس چــه در امــور نظارتــی و چــه 
در امــور تقنینــی نیازمنــد دســتیابی بــه آمــار دقیــق می باشــند. دسترســی بــه ایــن آمــار کار ســاده ای 
نیســت و پژوهشــگرانی کــه بــه نماینــده مشــاوره می دهنــد، بایــد بتواننــد بــه آمــار درســت دسترســی 
ــص پیشــنهاد  ــن نق ــع ای ــرای رف ــد. ب ــه نماین ــا ارائ ــق و راهگش ــا پیشــنهاد های دقی ــند ت ــته باش داش
ــه  ــاد تفاهم نام ــق انعق ــار از طری ــی آم ــز مل ــه و مرک ــان کتابخان ــتماتیک می ــاط سیس ــود ارتب می ش

برقــرار گــردد.

1. کاتسوتوشی، تاکامی، نقش پارلمان و کتابخانه پارلمانی در قرن حاضر، ترجمه ناصر اسکندری، پیام بهارستان، خرداد 

13۸3، شماره 36، ص ۸.
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از آنجــا کــه ســایت کتابخانــه بیشــتر بــر گنجینــه ای و مــوزه ای بــودن ایــن کتابخانــه تأکیــد دارد، 
پیشــنهاد می شــود نمــود بیشــتری از وجهــه کتابخانــه ی پارلمانــی در ســایت عرضــه شــود. عــالوه بــر 
ایــن بــا توجــه بــه اینکــه در عصــر تکنولــوژی و ارتباطــات بــه ســر می بریــم، بایــد امــکان بهره گیــری 
از خدمــات پارلمانــی از طریــق الکترونیــک فراهــم گــردد. ایــن خدمــات می توانــد بــه دو شــکل عمومــی 
و اختصاصــی و بــا محتواهــای متفــاوت عرضــه شــود. خدمــات عمومــی بــرای همــه مــردم در دســترس 
ــدی از  ــکان بهره من ــری خــود ام ــه ســامانه کارب ــا وارد شــدن ب ــدگان ب ــک از نماین ــر ی ــی ه باشــد ول
ــت؛  ــن اس ــار رک ــد چه ــک نیازمن ــازی و الکترونی ــات مج ــن خدم ــد.1 ای ــی را بیابن ــات اختصاص خدم
ــامل  ــانی ش ــتم های اطالع رس ــی، سیس ــای اطالعات ــا و بانک ه ــامل محتواه ــی ش ــات الکترونیک اطالع
ــا کنــد،  ــه پایگاه هــای اطالعاتــی جهــان را مهی موتورهــای جســتجو و کاوش کــه امــکان دسترســی ب
دانــش )کارکنــان و متخصصانــی کــه امــکان دسترســی و تجزیه وتحلیــل اطالعــات را فراهــم کننــد( و 
ــه پارلمانــی  ــع چاپــی کــه همــه ایــن مــوارد بایــد در سیســتم الکترونیــک کتابخان مجموعه هــای مناب

ــردد.2و3 ــه گ ــی و تعبی پیش بین

ــه  ــه تهی ــد؛ اول اینک ــدام اساســی را صــورت ده ــه اق ــد س ــس بای ــه مجل ــی کتابخان ــور کل ــه ط ب
ــن اساســی و  ــن بررســی قوانی ــا در نظــر گرفت ــت و ب ــا واقعی ــق ب ــط، منطب ــح و مرتب ــات صحی اطالع
عــادی را بــرای نماینــدگان پارلمــان بــر عهــده بگیــرد، دوم اینکــه از حالــت منفعــل خــارج شــده و بــه 
صــورت فعاالنــه در خصــوص طرح هــا و ارزیابــی آثــار آن هــا نظــر مســتدل ارائــه دهــد و در خصــوص 
لوایــح بــه کشــف سیاســت ها و اهــداف پشــت آن الیحــه بــا ارائــه دالیــل متقــن بپــردازد و ســوم اینکــه 

نقــش واســطه ای بیــن پارلمــان و جامعــه مدنــی را حفــظ نمایــد.۴
 

1. ســاکاتا، کازوکــو، نحوه ارائه خدمات کتابخانه هــای پارلمانی به نمایندگان مجلس در عصر دیجیتال، ترجمه احمد 

مظفرمقام، پیام بهارســتان، فروردین 13۸5، شماره 5۸، ص 2-3.

2. برای مطالعه بیشتر ر.ک: کریمیان، مهدی، گذری بر فرایند دیجیتالی کردن نسخ خطی و سایر منابع کتابخانه مجلس 

شورای اسالمی، پیام بهارستان، پاییز 13۸۸، دوره 2، شماره 5.

 3. کلمن، آیدا، متخصصان اطالع رسانی کتابخانه پارلمانی مجارستان در کمیته های تخصصی پارلمان های این کشور، 

ترجمه فریدون آزاده تفرشی، پیام بهارستان، مرداد 13۸۴، شماره 5۰، ص 27.

۴. کاتسوتوشی، تاکامی، نقش پارلمان و کتابخانه پارلمانی در قرن حاضر، ترجمه ناصر اسکندری، پیام بهارستان، خرداد 

13۸3، شماره 36، ص 9.

الگوی شایسته اداره خوِب کتابخانه  های پارلمانی با تاکید
 بر وضعیت شناســی کتابخانه مجلس شــورای اسالمی
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نتیجه گیری
بــدون شــك نمی تــوان از تأثیــر اداره ی خــوِب کتابخانه هــای پارلمانــی بــر ارتقــای کیفیــت قانــون و 
قانون گــذاری و نیــز نقــش ایــن مســائل در کاهــش هزینه هــای گــزاف سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی 
ــی  ــز الزامات ــترها و نی ــد بس ــوب نیازمن ــون خ ــوب و قان ــذاری خ ــد. قانون گ ــل گردی ــذاری غاف قانون گ
اســت کــه انتقــال ســریع و صحیــح و صادقانــه داده هــا و اطالعــات بــه کارگــزاران پارلمانــی از جملــه ی 
آن هــا اســت و در عصــر حاضــر نمی تــوان بــدون در نظــر گرفتــن ایــن اطالعــات در حوزه هــای گوناگــون 
ــس و  ــه پیش نوی ــام مراحــل نیازســنجی و تهی ــود. تم ــب نم ــا تصوی ــی را پیشــنهاد، بررســی و ی قانون
بررســی ابتــکارات قانونــی نیازمنــد ســطحی شایســته از اطالعــات و داده هــای علمــی و پژوهشــی اســت. 
کتابخانه هــای مجلــس در بیشــتر مجالــس منبعــی بــرای تأمیــن نیازهــای اطالعاتــی پارلمــان هســتند 
و حتــی قســمتی از آموزش هــای پارلمانــی را بــر عهــده دارنــد و نقــش واســطه و حتــی تولیــد داده هــای 
علمی-اطالعاتــی را بــه نماینــدگان و دیگــر اشــخاص مؤثــر در فراینــد کارکردهــای پارلمــان -نظــارت 
و تقنیــن- بــر عهــده دارنــد. کتابخانــه بــا دارا بــودن افــراد ماهــر در یافتــن و مدیریــت اطالعاتــی کــه 
نماینــدگان مجلــس و کارمنــدان ایشــان در راســتای انجــام وظایــف پارلمانــی خــود بــه آن نیــاز دارنــد 
بهتریــن منبــع اطالعاتــی ایشــان قلمــداد می شــوند. کتابخانــه  پارلمانــی می توانــد محلــی بــرای ارائــه 
ــرای کنتــرل اقدامــات دولت هــا، جلوگیــری از فســاد، سوءاســتفاده  اطالعــات قابل اعتمــاد و مســتقل ب
ــت  ــر کیفی ــد ب ــی می توان ــای پارلمان ــه از کتابخانه ه ــه باشــد. اســتفاده بهین ــای اقتدارگرایان و حرکت ه
قانــون تأثیــر قابل مالحظــه ای داشــته باشــد. بــا توجــه بــه تفــاوت عمــده ی کتابخانــه مجلــس شــورای 
اســالمی بــا کتابخانــه مجالــس قدرتمنــد جهــان و تأکیــد ایــن کتابخانــه بــر »مــوزه و مرکــز اســناد« 
بــودن و غفلــت از فعالیت هــای پژوهشــی مــورد نیــاز نماینــدگان، کتابخانــه مجلــس بایــد تغییراتــی را 
در ســاختار و کارویژه هــا و رســالت خــود ایجــاد نمایــد تــا بتوانــد حداکثــر اســتفاده و راهنمایــی را بــه 
نماینــدگان عرضــه کنــد و از حالــت کتابخانــه ای عمومــی و یــا صــرف مرکــزی بــرای نگهــداری اســناد 
خــارج شــود و از همیــن رو اســت کــه ایــن کتابخانــه -بــه مثابــه یــك ســازمان اداری- بایــد بــرای تحقــق 

مؤلفه ها و سنجه های یك »اداره خوب« گام های مؤثری بردارد. 
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5. راســخ، محمــد، مطالعــه تطبیقــی مراکــز پژوهشــی پارلمــان در ســطح جهــان، مجلــس 

و راهبــرد، پاییــز 13۸2، ســال 1۰، شــماره ۴۰، صــص 33-96.
ــدگان  ــه نماین ــی ب ــای پارلمان ــات کتابخانه ه ــه خدم ــوه ارائ ــو، نح ــاکاتا، کازوک 6. س
مجلــس در عصــر دیجیتــال، ترجمــه احمــد مظفرمقــام، پیــام بهارســتان، فروردیــن 13۸5، شــماره 

ــص 2-5. 5۸، ص
ــی در قــرن حاضــر، ترجمــه  ــه پارلمان 7. کاتسوتوشــی، تاکامــی، نقــش پارلمــان و کتابخان

ــام بهارســتان، خــرداد 13۸3، شــماره 36، صــص ۸-9. ناصــر اســکندری، پی
۸. کریمیــان، مهــدی، گــذری بــر فراینــد دیجیتالــی کــردن نســخ خطــی و ســایر منابــع 
ــز 13۸۸، دوره 2، شــماره 5، صــص  ــام بهارســتان، پایی ــالمی، پی ــورای اس ــس ش ــه مجل کتابخان

.5۰1-51۴
در  مجارســتان  پارلمانــی  کتابخانــه  اطالع رســانی  متخصصــان  آیــدا،  کلمــن،   .9
ــام  ــی، پی ــدون آزاده تفرش ــه فری ــور، ترجم ــن کش ــای ای ــی پارلمان ه ــای تخصص کمیته ه

بهارســتان، مــرداد 13۸۴، شــماره 5۰، صــص 6-1۰.
ــی:  ــداران )موردپژوه ــه ای کتاب ــالق حرف ــرادی، اخ ــور، نرگــس و ســکینه م 1۰. محمدعلیپ
ــی  ــات مل ــه مطالع ــالمی(، فصلنام ــورای اس ــس ش ــناد مجل ــز اس ــوزه و مرک ــه، م کتابخان

الگوی شایسته اداره خوِب کتابخانه  های پارلمانی با تاکید
 بر وضعیت شناســی کتابخانه مجلس شــورای اسالمی
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کتابــداری و ســازمان دهی اطالعــات، زمســتان 139۴، شــماره 1۰۴، صــص 155-166.
ــالب  ــتاورد انق ــران دس ــمی ای ــه رس ــتین کتابخان ــو: نخس 11. نظــری، محمدرضــا، گفتگ
ــر 13۸5،  ــتان، مه ــام بهارس ــری، پی ــدی ابه ــی احم ــید محمدعل ــونده: س ــروطه، مصاحبه ش مش

ــص 13-2۰. ــماره 6۴، ص ش

ت. منابع الکترونیک
ــوزه و مرکــز اســناد مجلــس  ــه، م ــالمی، کتابخان ــورای اس ــس ش ــورکتابخانه مجل 12. بروش

ــل مشــاهده در: ــورای اســالمی، اردیبهشــت 139۸، قاب ش
https://www.ical.ir//UploadedData/284/FileDownload92/636929071757906772.pd

عمومــی.  کتابخانه هــای  مدخــل  اطالع رســانی،  و  کتابــداری  دائره المعــارف   .13
ــن در: ــاهده آنالی مش

http://portal.nlai.ir/daka
1۴. دائره المعــارف کتابــداری و اطالع رســانی، مدخــل کتابخانه هــای تخصصــی، 

ــن در: ــاهده آنالی مش
http://portal.nlai.ir/daka/Wiki%20Pag-
es/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20
%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8A.aspx
ــم انداز 1404  ــتی و چش ــند باالدس ــس، س ــه مجل ــارت کتابخان ــزی و نظ ــر بنامه ری 15. دفت

ــل مشــاهده در: ــی، مهــر 1396، قاب ــه، مــوزه و مرکــز اســناد مجلــس شــورای مل کتابخان
https://www.ical.ir/ical/fa/Missions-Vision-and-Strategic-Document
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Transparency as an essential element in the good gov-
ernance of the Islamic Consultative Assembly
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Abstract:
The parliamentary library is a symbol of the connection of science and knowledge with 
the legislature and it’s an intermediary for transferring data and information to the par-
liament and an important element in achieving good legislation. These libraries should 
meet the research needs of the delegates; In the areas of receiving explanatory reports, 
expert and specialized opinions on bills, promoting legislative knowledge, access to 
research reports, cooperation in drafting legislative drafts, and evaluating the effective-
ness of the effects of laws. Proper action in these areas can to some extent prevent “bad 
law” or reduce the political, social, and economic costs of legislation. The main ques-
tion of the article is what elements and components the good management of a parlia-
mentary library is based on. In this article, while comparatively studying the quality of 
parliamentary libraries in some countries and identifying its structure and features, we 
will address the role of this institution in improving the quality of legislation and also 
will analyze the »library, museum, and document center of the Islamic Consultative 
Assembly«as the only parliamentary library in the country and as an organization and 
institution of scientific services, and in addition to pathology in areas such as functions, 
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we will offer suggestions in the framework of designing a good model for the good 
management of this institution. It is also important to note that in our country, some 
of the duties and responsibilities of the Parliamentary Library are the responsibility 
of the Parliamentary Research Centers and the Deputy Minister of Parliamentary 
Law and in a way, the parliamentary library has not yet been formed in its sense and 
the functions of the museum library and the Parliamentary Documentation Center 
are more than public libraries and require structural-normative reforms to fulfill its 
special mission as an intermediary for the transmission and even production of re-
quired data by parliamentary agents and also parliamentary training..


