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کتابخانــه پارلمانــی نمــاد پیونــد علــم و دانــش بــا قــوه مقننــه و بــه مثابــه حلقــه واســط بــرای
انتقــال دادههــا و اطالعــات بــه پارلمــان و عنصــری مهــم در دســتیابی بــه قانونگــذاری خــوب اســت .ایــن
کتابخانههــا بایــد تأمینکننــدهی نیازهــای پژوهشــی نماینــدگان باشــد؛ از جملــه در حوزههــای دریافــت
گزارشهــای توجیهــی ،نظــرات کارشناســی و تخصصــی در خصــوص طرحهــا و لوایــح ،ارتقــای دانــش
ی تقنینــی
قانونگــذاری ،دسترســی بــه گزارشهــای پژوهشــی ،همــکاری در تدویــن پیشنویسهــا 
و اثرســنجی آثــار قوانیــن .فعالیــت شایســته در ایــن عرصههــا تــا حــدی میتوانــد از وضــع «قانــون
بــد» جلوگیــری نمایــد و یــا هزینههــای سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی قانونگــذاری را كاهــش دهــد.
ـوب یــك كتابخانــه پارلمانــی بــر چــه عناصــر و مؤلفههایــی
پرســش اصلــی مقالــه ایــن اســت كــه ادارهی خـ ِ
اســتوار اســت .در ایــن مقالــه ضمــن بررســی و مطالعــه تطبیقــی نســبت بــه كیفیــت ادارهی كتابخانههــای
پارلمانــی در برخــی از كشــورها و شناســایی ســاختار و كارویژههــای آن ،بــه موضــوع نقــش ایــن نهــاد در
ارتقــای كیفیــت قانونگــذاری نیــز پرداختــه میشــود و «كتابخانــه ،مــوزه و مركــز اســناد مجلــس شــورای
اســامی» را بــه عنــوان یگانــه كتابخانــه پارلمانــی كشــور و بــه عنــوان یــك ســازمان و نهــاد خدمــات علمی
مــورد واكاوی قــرار داده و عــاوه بــر آسیبشناســی در حوزههایــی ماننــد كاركردهــا ،پیشــنهادهایی در
چهارچــوب طراحــی الگــوی مطلــوب ادارهی خــوب ایــن نهــاد ارائــه میگــردد .ایــن واقعیــت نیــز مهــم
اســت كــه در کشــور مــا برخــی از وظایــف و مســئولیتهای 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 کتابخانههای
عمومــی اســت و نیازمنــد اصالحاتــی ســاختاری-هنجاری بــرای انجام رســالت ویــژهی خود به مثابه واســط
انتقــال و حتــی تولیــد دادههــای مــورد نیــاز بــه کارگــزاران پارلمانــی و نیــز آموزشهــای پارلمانــی اســت.
کلیدواژهها :ادارهی خوب كتابخانه پارلمانی ،آموزش پارلمانی ،قانونگذاری خوب ،كتابخانه پارلمانی،
کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس ،هزینههای قانونگذاری.
* .دانشــیار ،گــروه حقــوق عمومــی،دانشــکده حقــوق ،پردیــس فارابــی دانشــگاه تهــران  ،قــم ،ایــران و عضــو هیــات
a.habibnezhad@ut.ac.ir
مدیــره انجمــن ایرانــی حقــوق اداری(نویســنده مســئول).
** .دانشجوی دکتری حقوق عمومی،دانشکده حقوق ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
S.khoini@ut.ac.ir
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مقدمه
اولیــن مقدمــه بــرای طراحــی الگویــی شایســته در حــوزه ادارهی خــوب نســبت بــه یــك نهــاد و یــا
ســازمان ،شــناخت دقیــق و جامــع از آن نهــاد اســت و بــه همیــن منظــور چــارهای جــز مفهومشناســی
كتابخانــه پارلمانــی نداریــم .هرچنــد بــرای درک خــود مفهــوم کتابخانــه پارلمانــی نیــاز اســت کــه در
ابتــدا نیمنگاهــی بــه معنــای کتابخانــه بــه طــور کلــی داشــته باشــیم؛ کتابخانــه بــه معنــای مخزنــی
اســت کــه آثــار مکتــوب و غیرمکتــوب اعــم از رســانههای دیــداری و شــنیداری را در خــود حفــظ و
نگهــداری میکنــد 1.امــا مفهــوم کتابخانــه بــه همیــن خالصــه نمیشــود ،بلکــه در اشــاعهی اطالعــات
از طریــق کارکنــان کارآزمــوده بــه تعلیــم و تربیــت مراجعــان و مخاطبــان خــود نیــز میپــردازد.
کتابخانههــا بــه لحــاظ مخاطبــان خــود بــه دو دســتهی تخصصــی و عمومــی تقســیم میشــوند؛ لــذا
وقتــی ترکیــب کتابخانــه پارلمانــی بــه گــوش میخــورد انتظــار مـیرود کــه عــاوه بــر خدمــات مخــزن
و حفــظ آثــار در توانمندســازی اطالعاتــی مخاطبــان خــاص یعنــی نماینــدگان نیــز فعالیتهــای
ویــژهای داشــته باشــد؛ زیــرا یــک پارلمــان بــرای انجــام کارویژههــای خــود نیازمنــد چنــد عنصــر
اســت؛ افــرادی کــه برنامهریــزی و هماهنگیهــای کار نماینــده را صــورت دهنــد ،اطالعــات و کارکنــان
اطالعاتــی ،پیگیــری قوانیــن از طریــق ثبــت فعالیتهــا و رفتارهــا ،پاســخ بــه پیگیریهــا و نهایتــاً
پیگیــری مطالبــات ســازنده افــراد بایــد توســط افــرادی کــه یاریگــر نماینــدگان هســتند ،صــورت
پذیــرد.
برخــی از ایــن مــوارد میتوانــد ذیــل کارویــژه کتابخانــه پارلمانــی قــرار بگیــرد .از طرفــی افــراد
خــارج از پارلمــان نیــز نیــاز دارنــد کــه بــه اطالعــات داخــل پارلمــان آگاهــی داشــته باشــند و ایــن
مطالبــه از اصــول قــوه مقننــه دموکراتیــک اســت .لــذا یکــی از بهتریــن حلقههــای واســط تبــادل
اطالعــات از خــارج پارلمــان بــه داخــل آن و بالعکــس میتوانــد نهــاد کتابخانــه پارلمانــی باشــد .کتابخانه
پارلمانــی بــه جهــت وظایــف متعــدد خــود میتوانــد از اثرگذارتریــن نهادهــا بــر عملکــرد مجلــس باشــد.
همانطــور کــه تحقیقــات نیــز نشــان داده اســت ،ارتبــاط وثیقــی میــان اقدامــات و فعالیتهــای
2
نظارتــی مجلــس بــا منابــع تحقیقاتــی و اطالعاتــی وجــود دارد.

 .1دائرهالمعارف کتابداری و اطالعرسانی ،مقاله کتابخانههای 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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عــاوه بــر نقشــی کــه کتابخانههــای پارلمانــی در خصــوص آموزشهــای پارلمانــی بایــد داشــته
باشــند 1،کتابخانــه در حقیقــت منبــع کســب اطالعــات نماینــدگان بــه شــمار مــیرود؛ هرچنــد
منابــع دیگــری از جملــه ســازمانها ،البیهــا ،دانشــگاهها ،احــزاب سیاســی و جامعــه مدنــی نیــز
بــه تجزیهوتحلیــل اطالعــات و ارائــه آن بــه صــورت عمومــی اقــدام میکننــد و نماینــدگان نیــز
میتواننــد از آن بهرهمنــد شــوند ،امــا ایــراد آنهــا در ایــن اســت کــه برخــی از آنهــا بیطــرف نبــوده
و هــر یــک برنامــه و هــدف خاصــی را دنبــال میکننــد؛ بنابرایــن ضــرورت وجــود نهــادی بیطــرف در
2
درون مجلــس بــرای ارائــه اطالعــات احســاس میشــود.
اولیــن کتابخانــه پارلمانــی در ســال  ۱۹۹۶م .در فرانســه ایجــاد شــد .در ســال  ۱۸۰۰م .دومیــن
کتابخانــه پارلمانــی در کنگــره آمریــکا تشــکیل شــد و پــس از آن کتابخانههایــی در ســالهای ۱۸۱۴
و  ۱۸۱۵م .تأســیس شــدند .امــا اســتخدام اولیــن کتابــدار در مجلــس عــوام انگلســتان در ســال ۱۸۱۸
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 بقیـهی کتابخانههــای موجــود از قــرن
بیســتم آغــاز بــه کار کردنــد.
بــرای رفــع نیــاز قــوه مقننــه بــه یــک کتابخانــه پارلمانــی قابلاعتمــاد و متناســب ،فدراســیون
بینالمللــی انجمنهــا و مؤسســات کتابخانــهای 3تأســیس شــد و ســپس انجمنهــای منطقــهای
کوچکتــر ایجــاد شــدند؛ از جملــه انجمــن کتابخانههــای پارلمانــی اســترالیا ،انجمــن کتابخانههــای
4
پارلمانــی آســیا و اقیانوســیه ،انجمــن کتابخانههــای پارلمانــی کانــادا و مــواردی از ایــن دســت.
در کشــورهای دارای ســاختار دومجلســی ممکــن اســت هــر دو مجلــس از یــک کتابخانــه بهرهمنــد
شــوند و یــا هــر کــدام یــک کتابخانــه خــاص خــود را داشــته باشــند؛ در کشــورهای کانــادا ،اســترالیا،
ی چــک ،آرژانتیــن ،اروگوئــه ،ونزوئــا و بولیــوی هــر دو مجلــس از یــک کتابخانــه
هلنــد ،جمهــور 
بهرهمنــد میشــوند .امــا در کشــورهای انگلســتان ،فرانســه ،ایتالیــا ،آلمــان ،رومانــی ،اســپانیا ،فیلیپیــن
 .1برای مطالعه بیشتر ر.ک :حبیبنژاد ،سید احمد ،ابوالفضل الموتیان ،محمد منصوری بروجنی و محمدصالح تسخیری ،آموزشهای
پارلمانی ابزار کارآمدسازی پارلمان با تأکید بر ایجاد رشته حقوق پارلمانی ،مجلس و راهبرد ،زمستان  ،1397دوره  ،25شماره

 ،96صص .371-396
2-Inter-Parliamentary Union (IPU) and the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), Guidelines 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.
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و برزیــل خدمــات کتابخانههــا بــرای دو مجلــس بــه صــورت جداگانــه ارائــه میشــود .کتابخانههــای
پارلمانــی قســمتی از قــوه مقننــه محســوب شــده و بــه رؤســا ،دبیــرکل ،دیگــر کارمنــدان عالیرتبــه و
اعضــای کتابخانــه یــا کمیســیونها گــزارش میدهنــد .حتــی در برخــی از کشــورها میتــوان شــاهد
اســتفاده از کتابخانههــای ملــی بــه عنــوان کتابخانههــای پارلمانــی بــود؛ نمونــه آن در کشــور تــازه
اســتقاللیافته بالتیــک شــامل لیتوانــی ،لتونــی و اســتونی اســت 1.فهرس ـتهای چاپــی کتابخانههایــی
نظیــر دومــای روســیه در دوران پیــش از انقــاب  ۱۹۱۷مجلــس ملــی کبــک ،مجلــس ایالــت ویکتوریــا
در اســترالیا ،مجلــس ملــی فرانســه و مجلــس عــوام نشــانگر غنــای علمــی مجموعههــا میباشــد.
کتابخانههــای پارلمانــی از جهــت داشــتن تعــداد کارمنــدان ،از یــک کارمنــد در کشــور وانواتــو 2تــا
 ۵هــزار کارمنــد در کتابخانــه کنگــره آمریــکا متغیــر هســتند کــه از ایــن تعــداد  767نفــر در بخــش
4و5
خدمــات پژوهشــی کنگــره 3بــه خدمــات پژوهشــی بــه قــوه مقننــه اختصــاص دارنــد.
ایــن مقالــه ســعی دارد تــا بــا وضعیتشناســی کتابخانههــای پارلمانــی برتــر و نگاهــی بــه ســاختارها،
كارویژههــا و مأموریــت ایــن کتابخانههــا و بــا لحــاظ مطالعــات تطبیقــی و اســتفاده از تجربههــای موفــق
در ایــن خصــوص در حوزههــای هنجــاری ،ســاختاری و رفتــاری بــه ایــن مســئله بپــردازد كــه چگونــه
میتــوان بــه الگویــی شایســته از یــك ادارهی خــوب در خصــوص کتابخانههــای پارلمانــی رســید .بــا ایــن
هــدف كــه ادارهی خــوب یــك كتابخانــه پارلمانــی میتوانــد در كیفیــت قانونگــذاری و محصــول آن
قانــون -بســیار مؤثــر باشــد و تــا حــدی از وضــع یــك «قانــون بــد» جلوگیــری نمایــد و یــا هزینههــایاجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی پیشــنهاد یــا تصویــب یــك قانــون را كاهــش دهــد.

گفتار یکم .کارویژه کتابخانههای پارلمانی
قانونگــذاری خــوب نیازمنــد دسترســی و آگاهــی کامــل نماینــدگان پارلمــان و اشــخاص دیگــر
اثرگــذار در دو کارکــرد مهــم پارلمــان -تقنیــن و نظــارت -بــه دادههــا و اطالعــات مــورد نیــاز اســت.
 .1رابینسون ،ویلیام اچ ،کتابخانههای پارلمانی :اطالعات در فرایند قانونگذاری ،ترجمه ابراهیم یوسفی راد ،مجلس و پژوهش،
 ،1386سال  ،13شماره  ،54ص .221
 .2جمهوری وانواتو ( )vanuatجزیرهای در اقیانوس آرام جنوبی که در شرق آن فیجی و شمال آن جزایرسلیمان قرار دارد.
3-Congressional Research sService (CRS( .

 .4رابینسون ،ویلیام اچ ،کتابخانههای پارلمانی :اطالعات در فرایند قانونگذاری ،ترجمه ابراهیم یوسفی راد ،مجلس و پژوهش،
 ،1386سال  ،13شماره  ،54ص .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

14

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســــال سوم  /شمـــــاره نهم  /زمستان 1400

نماینــده نمیتوانــد بــدون اطالعــات و دادههــای صحیــح و کامــل و روشــن نیازســنجی تقنینــی را بــه
انجــام برســاند 1و یــا اقــدام بــه نــگارش پیشنویسهــای قانونــی در پرتــو مدلهــای قانوننویســی
موجــود 2نمایــد.
در ابتــدای شــکلگیری کتابخانههــای پارلمانــی ،وظیفــه ایــن نهــاد حفــظ ،نگهــداری و انتشــار
اســناد بــوده اســت .کتابخانههــای پارلمانــی مســئول حفــظ تاریخچــه پارلمــان هســتند و بــرای انتشــار
و تولیــد مجموعههــا در موضوعــات خــاص در طــول یــک دوره قانونگــذاری فعالیــت میکننــد .در
برخــی کتابخانههــای پارلمانــی آرشــیو اســناد پارلمانــی بخشــی مجــزا بــوده و در برخــی دیگــر وابســته
بــه کتابخانههــای پارلمانــی اســت 3.ایــن وظیفــه كتابخانــه دیگــر قدیمــی شــده اســت.
کار ویــژه کتابخانــه پارلمانــی توانمندســازی و یــاری رســاندن آگاهانــه بــه قــوه مقننــه در
انجــام فعالیتهــا اســت و ایــن کار را بــا فراهــم آوردن منابــع اطالعاتــی بــرای کنشــگران پارلمانــی
مخصوص ـاً نماینــدگان مجلــس انجــام میدهــد .بــا ایــن حــال دامنــه عمــل و مقیــاس خدماتدهــی
در کشــورهای مختلــف متفــاوت اســت .خدمــات کتابخانــه پارلمــان بســته بــه میــزان تأثیرگــذاری
و قــدرت و کارکــرد پارلمــان در هــر کشــور متفــاوت اســت .برخــی بــرای پارلمــان چنــد ســطح از
کارکردهــا را تعییــن میکننــد؛ ایــن ســطوح عبارتانــد از :قــوه مقننــه بهمنزلــه ماشــین امضــا 3،قــوه
مقننــه در حــال تکویــن 4،قــوه مقننــه آگاه 5و قــوه مقننــه مقتــدر 6.اینکــه قــوه مقننــه کشــور در کــدام
یــک از ایــن ســطوح چهارگانــه قــرار بگیــرد وابســته بــه ســاختار دولــت ،ســنت سیاســی ،ارزشهــا و
اهــداف و واقعیــات اقتصــادی یــک نظــام سیاســی اســت .فــارغ از ایــن کــه قــوه مقننــه در چــه ســطحی
قــرار بگیــرد ،کتابخانــه پارلمانــی یــک انتقالدهنــده ،تحلیلکننــده و ترکیبکننــده اطالعــات بــرای
7
پارلمــان اســت کــه بــه نســبت ســطح کارکــردی قــوه مقننــه اقــدام بــه انجــام ایــن وظایــف مینمایــد.
 .1برای مطالعه بیشتر ر.ک :حبیبنژاد ،سید احمد و احمد تقیزاده ،نیازسنجی تقنینی؛ عنصری بایسته در قانونگذاری
شایسته ،دانش حقوق عمومی ،زمستان  ،1398شماره  ،26صص .25-46
 .2برای مطالعه بیشــتر ر.ک :حبیبنژاد ،ســید احمد و زهرا عامری ،قانوننویسی در نظام تقنینی ایران در پرتو مدلهای
پیشنویسنگاری تقنینی ،مجلس و راهبرد ،تابستان  ،1399دوره  ،27شماره  ،102صص .241-265

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 .

 .7رابینسون ،ویلیام اچ ،کتابخانههای پارلمانی :اطالعات در فرایند قانونگذاری ،ترجمه ابراهیم یوسفی راد ،مجلس و پژوهش،
 ،1386سال  ،13شماره  ،54ص .211
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خوب کتابخان ه های پارلمانی با تاکید
الگوی شایسته اداره ِ
بر وضعیت شناســی کتابخانه مجلس شــورای اسالمی

در صورتــی کــه ســاحت کارکــرد پارلمــان بــه منزلــه ماشــین امضــا باشــد ،نماینــدگان معمــوالً
ســالی دو بــار دور همدیگــر جمــع شــده و بــه اتفــاق آرا برنامههــای حــزب متبــوع خــود را تصویــب
میکننــد و در چنیــن شــرایطی نیــاز چندانــی بــه اطالعــات بــرای ایشــان وجــود نــدارد .امــروزه تعــداد
کمــی از ایــن نــوع قــوه مقننــه وجــود دارد.
قــوای مقننــه در حــال تکویــن بــرای دارا بــودن تــوان مشــارکت مؤثــر در فراینــد قانونگــذاری
نیازمنــد اطالعــات کتابخانــه پارلمانــی و مرکــز خدمــات پژوهشــی هســتند و البتــه خدمــات آنهــا
بــه منابــع مرجــع در مــورد مســائل جــاری و تهیــه بریــده جرایــد در مــورد موضوعــات روز محــدود
میشــود.
امــا قــوه مقننــه آگاه خــود را نیازمنــد اطالعاتــی بــرای ایفــای نقــش مطلــوب در فراینــد
سیاس ـتگذاری میبینــد؛ بــه همیــن دلیــل دارای کادری از کارمنــدان شــخصی ،کارکنــان حرف ـهای
کمیســیونها ،یــک کتابخانــه پارلمانــی و مرکــز خدمــات پژوهشــی هســتند .در ایــن پارلمانهــا
خدمــات مرجــع بــه صــورت فعــال گزارشهایــی را از موضوعــات خــاص قانونگــذاری تهیــه میکننــد
و انــواع خدمــات و محصــوالت را فراهــم مینماینــد.
در عالیتریــن ســطح کارکــرد قــوه مقننــه کــه بــه آن قــوه مقننــه مقتــدر میگوینــد ،ایــن
قــوه قابلیــت تغییــر پیشــنهادهای ارائهشــده توســط دولــت و حاکــم کــردن گزینههــای مربــوط بــه
سیاســتهای خــود را دارد؛ مجلــس در ایــن مســیر بــا ارائــه پیشــنهادها و تصویــب آنهــا ابتــکار
عمــل قانونگــذاری را در دســت میگیــرد .قــوه مقننــه بــا تخصیــص کارمنــدان شــخصی متعــدد،
کمیســیونهای قــوی بــا کارمنــدان کافــی ،پژوهــش و تحلیــل در ســطح حزبــی ،ایجــاد گروههــای
بــزرگ پژوهشهــای بنیــادی در راســتای گســترش گزینههــای سیاســتگذاری و امــوری از ایــن
دســت ،خــود را بــرای اهــداف مذکــور توانمنــد میســازد .عالیتریــن ســطح توانایــی یــک کتابخانــه
پارلمانــی در چنیــن قــوه مقنن ـهای یافــت میگــردد .مؤثرتریــن خدمــات پژوهشــی را میتــوان در دو
کشــور اســترالیا و کانــادا مشــاهده نمــود .تفــاوت کتابخانــه پارلمانــی در دو ســاحت اخیـ ِر قــوای مقننــه،
صرف ـاً در قــدرت تأثیرگــذاری و میــزان تخصــص آن اســت امــا از جهــت ســاختار و خدمــات یکســان
1
هســتند.

 .1رابینسون ،ویلیام اچ ،کتابخانههای پارلمانی :اطالعات در فرایند قانونگذاری ،ترجمه ابراهیم یوسفی راد ،مجلس و
پژوهش ،1386 ،سال  ،13شماره  ،،54ص .216
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فدراســیون بینالمللــی انجمنهــا و مؤسســات کتابخانــهای ( )IFLAبــا همــکاری اتحادیــه
بینالمجالــس  )IPU(1دســتورالعملهایی را بــرای بهبــود کارایــی کتابخانههــای پارلمانــی ارائــه کــرده
اســت .بــرای ایجــاد یــک مرکــز خدمــات تحقیقاتــی پارلمانــی بایــد ســه مرحلــه طــی شــود؛ در مرحلــه
اول بایــد ســه چیــز تعییــن شــود :اهــداف ،مخاطبــان دسترســی بــه خدمــات و نــوع خدمــات .در
مرحلــه دوم بایــد نحــوه عملکــرد ایــن ســرویس را مشــخص نمــود کــه بــه ایــن منظــور بایــد منشــور
خدمــات و معیارهــای اولویتبنــدی 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 میپذیــرد؛ ایجــاد مشــارکت
در پارلمــان و ایجــاد مشــارکت بــا ســایر مراکــز خدمــات تحقیقاتــی 2.اینکــه چــه نهــادی مســئول ارائــه
گزارشهــای تحقیقاتــی بــه پارلمــان اســت در کشــورهای مختلــف متفــاوت اســت؛ گاهــی نهادهایــی
کــه بــا کتابخانــه پارلمانــی مشــارکت میکننــد متکفــل موضــوع هســتند و گاهــی نهادهــای خدمــات
3
تحقیقاتــی مســتقل ایــن وظیفــه را بــر عهــده دارنــد.
درخواســت نماینــدگان مجلــس معمــوالً در ابتــدای امــر نیــاز بــه جمـعآوری اطالعــات در مــورد یک
موضــوع خــاص اســت .پاســخگویی بــه ایــن درخواســت معمــوالً بــه بهتریــن وجــه توســط كتابــداران
انجــام میشــود كــه بــه عنــوان متخصصــان علــوم اطالعرســانی ،مهــارت خوبــی در یافتــن اطالعــات
معتبــر و قابلاعتمــاد را بــه ســریعترین شــکل ممکــن دارنــد؛ امــا گــردآوری اطالعــات تمامــی نیــاز
نماینــده را پوشــش نمیدهــد و غالبـاً ایــن درخواســت بــه نیــاز بــه ترکیــب و تجزیهوتحلیــل اطالعــات
بــه منظــور پاســخگویی بــه ســؤاالت خــاص نماینــده یــا حمایــت از عملــی کــه وی قصــد انجــام آن
را دارد ،تبدیــل میشــود .از آنجــا کــه فعالیــت کتابــداران بــر جم ـعآوری اطالعــات موجــود متمرکــز
اســت ،در بخــش دوم یعنــی تجزیهوتحلیــل اطالعــات ورود نمیکننــد و تحلیــل ایــن اطالعــات توســط
کارکنــان تحقیــق انجــام میشــود .بــا توجــه بــه اینکــه نیــاز بــه پژوهــش و تحلیــل داده همــواره در
پارلمــان وجــود دارد ،میتــوان گفــت ایجــاد یــا تقویــت واحــدی کــه در آن کتابخانــه و خدمــات
تحقیقاتــی ادغــام شــدهاند ،میتوانــد 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 درخواسـتها بــه واحدهــای نامربــوط بــه کار تحقیــق ارســال نمیشــود .واحــد
مرکــب از کتابخانــه و خدمــات تحقیقاتــی تضمیــن میکنــد کــه کارمنــدان مناســب و دارای قابلیــت و
تــوان تحلیــل اطالعــات و انجــام خدمــات پژوهشــی ،وظایــف مربــوط را انجــام دهنــد .عــاوه بــر ایــن،
وجــود واحــد مرکــب از کتابخانــه و خدمــات تحقیقاتــی موجــب میشــود کــه ایــن خدمــات تحقیقاتــی
1
از پشــتیبانی کتابخانــه نیــز بهرهمنــد شــوند.
بــا ایــن وجــود نهادهــای خدمــات تحقیقاتــی مجلــس میتواننــد بــا کتابخانههــا ادغــام شــوند یــا
یــک نهــاد جداگانــه باشــند کــه از همــکاری نزدیــک بــا کتابخانــه بهــره میبــرد .در هــر دو صــورت بــا
مشــارکت موفــق بیــن محققــان و کتابــداران ،میتــوان باعــث افزایــش کارآمــدی و کاهــش هزینههــا
شــد کــه از نظــر اقتصــادی نیــز مقــرون بــه صرفــه اســت .از طرفــی ارتبــاط بیــن کتابخانــه مجلــس
بــا کتابخانههــای دیگــر از جملــه کتابخانــه ملــی ،کتابخانههــای دانشــگاهی و کتابخانههــای مرتبــط
بــا اندیشــکدهها میتوانــد بخشــی از نیازهــای اطالعاتــی را کــه در کتابخانــه مجلــس وجــود نــدارد
2
تأمیــن کننــد و منابــع اطالعاتــی موجــود را گســترش دهــد.

گفتــار دوم .اســتقالل یــا وابســتگی ســازمانی کتابخانــه پارلمانی
بــه قــوه مقننــه
از نظر ساختار ،کتابخانههای پارلمانی را میتوان به  ۳دسته تقسیم نمود؛
 .1کتابخانههــای پارلمانــی وابســته :برخــی از کتابخانههــای پارلمانــی داخلــی هســتند و بخشــی
از ســاختار پارلمــان بــه حســاب میآینــد؛ مثــل دفتــر پارلمانــی مطالعــات و آمــوزش در هندوســتان،
مرکــز اطالعــات قانونــی در بنــگالدش و مؤسســات پارلمانــی در جمهــوری چــک.
 .2کتابخانههــای پارلمانــی مســتقل :دســته دوم کتابخانههــای پارلمانــی مســتقل و خــارج از
مجلــس بــه حســاب میآینــد .مرکــز پارلمانــی در کانــادا ،مرکــز توســعه قانونــی در فیلیپیــن و بنیــاد
توســعه پارلمانتاریســم در روســیه نمونههایــی از کتابخانههــای مســتقل و خــارج از مجلــس هســتند.
ســالن مرکــز پارلمانــی کانــادا در ابتــدا یــک ســازمان غیردولتــی بــرای ارائــه تحقیقــات پیمانــکاری
بــرای کمیتههــای مجلــس عــوام کانــادا بــوده اســت.
 .3کتابخانههــای پارلمانــی ترکیبــی :شــکل ســوم از کتابخانههــای 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
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داخلــی و خــارج از پارلمــان اســت کــه نمونــه آن در کشــور تایلنــد یافــت میشــود .ایــن کتابخانــه
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 میدانند،
بــا ایــن حــال تفاوتهایــی بــا مؤسســات پارلمانــی خــارج از پارلمــان دارد؛ نخســت اینکــه رئیــس آن
رئیــس مجلــس شــورای ملــی اســت کــه باعــث میشــود یــک ارتبــاط رســمی بیــن مؤسســه و مجلــس
برقــرار کنــد .دوم اینکــه دبیــر کل ایــن مؤسســه بایــد گــزارش ســاالنه خــود را بــه شــورا و مجلــس
1
شــورای ملــی ارســال کنــد .ایــن دو دلیــل موسســه را بــه طــور رســمی بــه پارلمــان پیونــد میدهــد.
بــه نظــر میرســد مناســبات ســاختاری كتابخانــه پارلمانــی بــا ســازمان قــوه مقننــه تابعــی از
كارویژههایــی اســت كــه پارلمــان از آن كتابخانــه انتظــار دارد ولــی بــه هــر حــال بایــد توجــه نمــود
كــه وابســتگی ســازمانی و ســاختاری كتابخانــه بــه مجلــس نبایــد باعــث شــود تغییــرات سیاســی و
رفتوآمدهــای دورهای مجلــس و برتــری یــك حــزب و جنــاح بــر پارلمــان در دورههــای زمانــی گوناگون،
موجــب ضعــف و سســتی در كتابخانــه پارلمانــی گــردد؛ بــه تعبیــر دیگــر وابســتگی ســاختاری و
ســازمانی كتابخانــه پارلمانــی بــه مجلــس نبایــد موجــب وابســتگی سیاســی كتابخانــه گــردد و اســتقالل
حرف ـهای كتابخانــه مــورد خدشــه واقــع شــود.

گفتار سوم :کارکردهای تخصصی کتابخانههای پارلمانی
کارکردهــای کتابخانههــای پارلمانــی بــه چنــد دســته عمــده تقســیم میشــود؛ 2نگهــداری اســناد
و اطالعــات جلســات پارلمــان ،تأمیــن منابــع اطالعاتــی خــام از جملــه کتابهــا و مجــات موجــود،
تهیــه روزنامــه و مجلــه و نشــریه و ارائ ـهی اطالعــات بــه نماینــدگان بــه صــورت تحلیلــی در پاســخ
بــه درخواســتهای ایشــان کــه از آن تحــت عنــوان خدمــات مرجــع نیــز یــاد میشــود .خدمــات
مرجــع کــه شــامل پاســخگویی بــه نیازهــای اطالعاتــی پارلمــان میشــود ،حــدود دو ســوم فعالیــت
3
کتابخانههــا را در برمیگیــرد.
مجموعههــا 1،هســته اصلــی کتابخانههــای پارلمانــی را در برمیگیرنــد .ایــن منابــع شــامل متــن
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

 .2برای مطالعه بیشتر ر.ک :راسخ ،محمد ،مطالعه تطبیقی مراکز پژوهشی پارلمان در سطح جهان ،مجلس و راهبرد ،پاییز
 ،1382سال  ،10شماره  ،40صص .33-96
 .3راسخ ،محمد ،مطالعه تطبیقی مراکز پژوهشی پارلمان در سطح جهان ،مجلس و راهبرد ،پاییز  ،1382سال  ،10شماره ،40
ص .36
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ســخنرانیهای سیاســی ،اعالمیههــا و بروشــورهای سیاســی هســتند .از آنجــا کــه نــوع کارمنــدان
کتابخانههــای مجلــس بــا ســایر کارکنــان پژوهشــی کتابخانههــای متعــارف ،متفــاوت اســت ،برخــی
نــام «خدمــات مرجــع و پژوهشــی قانونــی» را بــر کتابخانــه ترجیــح میدهنــد؛ چــرا کــه جنبههــای
خدماتــی کتابخانــه بــر جنبههــای گــردآوری مجموعــه اولویــت و ارجحیــت دارد.
خدمــات مرجــع در بیشــتر کتابخانههــای ایالتــی در کنگــره آمریــکا وجــود دارد کــه بــه منظــور
یــاری نماینــدگان بیتجربــه در تهیــه پیشنویسهــای قوانیــن -بــه منظــور بررســی صحــت حقوقــی
آنهــا -فعالیــت میکنــد .آغــاز کار خدمــات مرجــع در  ۱۹۱۴م .در کنگــره آمریــکا در درون کتابخانــه
کنگــره اســت و امــروزه خدمــات پژوهشــی کنگــره آمریــکا 2کاملتریــن خدمــات در نــوع خــود در
جهــان محســوب میشــود.
اصلیتریــن دلیــل اســتفاده پژوهشــی و اطالعاتــی از کتابخانههــا بــه دلیــل عــدم تــوازن و برابــری
اطالعاتــی قــوه مقننــه بــا قــوه مجریــه اســت .در کشــورهای آنگلوساکســون و بخشــی از اروپــا و آســیا،
توســعه کتابخانههــای مجلــس بعــد از تصویــب قانــون تجدیــد ســازمان قــوه مقننــه توســط کنگــره
آمریــکا آغــاز شــد و بــه منظــور جبــران نابرابــری در منابــع اطالعاتــی ،بــه اســتخدام متخصصــان
موضوعــی ،مشــاوران کارشــناس و صاحبنظــران از دانشــگاهها و بخشهــای خصوصــی و تقویــت
3
ظرفیــت پژوهشــی نماینــدگان و کمیتههــای کنگــره پرداخــت.
از دیگــر خدمــات ایــن کتابخانههــا میتــوان بــه تهیــه نشــریات ادواری و روزنامههــا اشــاره کــرد
کــه یکــی از مهمتریــن خدمــات کتابخانــه اســت .امــروزه بیشــتر ایــن روزنامههــا بــه صــورت آنالیــن
منتشــر میشــوند و کتابخانههــای پارلمانــی بایــد بخشــی از بودجــه خــود را بــه ایــن کار اختصــاص
دهنــد 4.تعــداد نشــریات ادواری در اکثــر نواحــی جهــان ده عنــوان یــا کمتــر اســت .رکــورددار نشــریات،
کتابخانــه پارلمانــی کانــادا بــا  ۷۵۶۶نشــریه اســت .در مــورد روزنامههــا نیــز اکثــر نقــاط جهــان
 ۲۰عنــوان روزنامــه کتابخانــهای دارنــد؛ امــا در کتابخانههایــی از جملــه کانــادا ،اســترالیا و مجلــس
1-Collections.
2-Congressional Research Service Careers, Library of Congress, available at
/https://www.loc.gov/crsinfo

 .3رابینسون ،ویلیام اچ ،کتابخانههای پارلمانی :اطالعات در فرایند قانونگذاری ،ترجمه ابراهیم یوسفی راد ،مجلس و پژوهش،
 ،1386سال  ،13شماره  ،54ص .224
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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نماینــدگان آلمــان میتــوان شــاهد صــد تــا  ۲۰۰عنــوان روزنامــه بــود .بیشــترین تعــداد روزنامــه از
آن کتابخانــه مجلــس ملــی کــره جنوبــی ،کتابخانــه کنگــره آمریــکا و کتابخانــه مجلــس نماینــدگان
1
ژاپــن اســت.
در تمامــی کتابخانههــا فهرســت موجودیهــا وجــود دارد امــا بــرای ارائـهی گزارشهــای مدیریتــی،
عملیــات کتابخانــهای ،بازیابــی تمــام متــن و مدیریــت اطالعــات ،نظــام یکپارچــه کتابخانــه ایجــاد
میشــود 2.خدمــات گســترده کتابخانــه پارلمانــی جســتجوی منابــع بــرای تأمیــن خدمــات مرجــع
بــرای پارلمــان اســت کــه میتوانــد بــا عرضــه مــواد و منابــع کتابشــناختی صــورت پذیــرد .بــرای
ایــن منظــور کتابخانههــا معمــوالً فضایــی را تعبیــه میکننــد کــه بــه صــورت اتاقهــای مخصــوص
مطالعــه ،خدمــات مرجــع را بــه نماینــدگان ارائــه دهنــد .منابــع خدمــات مرجــع شــامل محصــوالت
موجــود در خــود یــک کتابخانــه و یــا مــوارد خاصــی از مجــات داخلــی یــا بریــده جرایــد ،گزارشهــای
علمــی یــا فنــی از اســناد حقوقــی یــا دولتــی ،کتابهــای امانتگرفتــه از مجموعههــای کتابخانــه و
3
کپــی مــواد درخواســتی یــا تبیینــی از اطالعــات و مقــاالت در هــر موضــوع اســت.
تعــداد محــدودی از کتابخانههــا نیــز قابلیــت ارائــه خدمــات پژوهشــی و تحلیلــی در حــد
راهحلهــای جایگزیــن سیاس ـتهای کشــور یــا اصالحــات اساســی در الیحــه پیشــنهادی وزارتخانههــا
دارنــد .عــاوه بــر ایــن ،کتابخانــه محصــوالت مکتــوب تحلیلــی را تدویــن میکنــد کــه مشــتمل بــر
گزارشهایــی در خصــوص تعریــف مشــکالت ،علــت آنهــا و ارائــه راهحلهــای پیشــنهادی جایگزیــن
اســت .ایــن کار از طریــق تحلیلهــای حقوقــی ،چکیــده لوایــح و قوانیــن ،مقایســه لوایــح ،تاریخچــه و
پیشــینه قانونگــذاری ،منابــع مــورد اســتفاده در تهیــه پیشنویــس ســخنرانیها ،تألیــف واقعیتهــا
4
و آمارهــا و بســتههای اطالعاتــی در زمینههــای موضوعــی خــاص صــورت میپذیــرد.
ترجمــه آثــار علمــی از جملــه کتابهــا و مجــات مرتبــط بــا پارلمــان و ارائــه آن در کتابخانــه
1-Cuninghame, K. Guidelines for Legislative Libraries, 2nd, Completely updated and enlarged edition, Netherlands:
International Federation of Library Associations and Institutions, 2009: 39

 .2رابینسون ،ویلیام اچ ،کتابخانههای پارلمانی :اطالعات در فرایند قانونگذاری ،ترجمه ابراهیم یوسفی راد ،مجلس و پژوهش،
 ،1386سال  ،13شماره  ،54ص .227-228
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

 .4رابینسون ،ویلیام اچ ،کتابخانههای پارلمانی :اطالعات در فرایند قانونگذاری ،ترجمه ابراهیم یوسفی راد ،مجلس و پژوهش،
 ،1386سال  ،13شماره  ،54ص .228-231
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یکــی از وظایــف کتابخانــه پارلمانــی اســت کــه بــا در دســترس قــرار دادن تجربیــات ســایر کشــورها
1
میتوانــد یاریگــر نماینــدگان باشــد.
ثبــت برنامههــای رادیــو تلویزیونــی مربــوط بــه قانونگــذاری در کشــور نــروژ ،برگــزاری جلســات
هماندیشــی شــخصی ،ســمینارها و ســخنرانیها بــرای کمــک بــه رشــد حرفــهای نماینــدگان و
کارمنــدان مجلــس و ترجمــه مکاتبــات خارجــی از دیگــر خدمــات کتابخانههــای پارلمانــی اســت کــه
2
در برخــی از کشــورها ارائــه میشــود.
دیگــر خدمــت کتابخانــه پاســخ بــه استفســاریههای کتبــی یــا شــفاهی قــوه مقننــه اســت کــه بــه
درخواسـتهای خاصــی از نماینــدگان بــرای کســب اطالعــات پاســخ میدهنــد و تقریبـاً دوســوم ایــن
درخواسـتها مربــوط بــه خدمــات مرجــع اســت .اقداماتــی از جملــه تجزیهوتحلیــل طیــف گســتردهای
از قوانیــن ،سیاســتها و برنامههــای پیشــنهادی درنظرگرفتهشــده توســط مجلــس ،تخصــص در
طیــف گســتردهتری از زمینههــای سیاســتگذاری عمومــی و امــوری از ایــن دســت محصــوالت
3
دســته اول بــه شــمار میرونــد.
نماینــدگان مجلــس نیــاز بــه دسترســی بــه مرجعــی امــن بــرای طــرح ســؤالهای اساســی و
پیچیــده در خصــوص مســائل سیاســت عمومــی دارنــد ،بــدون تــرس از اینکــه مــورد داوری قــرار
بگیرنــد یــا اتهــام البــی کــردن بــه ایشــان زده شــود 4.بــا ایــن حــال بــرای پاســخگویی بــه ســؤاالت
نماینــده ،کتابــدار بایــد چنــد اصــل را رعایــت کنــد:

1-Cuninghame, K. Guidelines for Legislative Libraries, 2nd, Completely updated and enlarged edition, Netherlands:
International Federation of Library Associations and Institutions, 2009: 35

 .2رابینسون ،ویلیام اچ ،کتابخانههای پارلمانی :اطالعات در فرایند قانونگذاری ،ترجمه ابراهیم یوسفی راد ،مجلس و پژوهش،
 ،1386سال  ،13شماره  ،54ص .228-231
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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 .1هدف او از سؤالهایش را کشف کند؛ در این صورت میتواند پاسخهای بهتری ارائه کند.
 .2کتابدار باید به میزان کافی جزئیات در اختیار نماینده قرار دهد.
 .3کتابــدار بایــد بدانــد کــه ســؤالکننده چــه میــزان اطالعــات را در اختیــار دارد؛ ایــن امــر باعــث
میشــود کــه از کار غیرضــروری اجتنــاب گــردد.
 .4کتابــدار 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.
 .5ممکــن اســت ســؤال نماینــده از یــک فــرد خــاص کــه در زمین ـهای متخصــص اســت ،باشــد
در ایــن صــورت بایــد فــرد متخصــص بــا ســؤالکننده ارتبــاط برقــرار نمایــد و ایــن امــر بــه منظــور
تخصصــی کــردن نتایــج اســت.
 .6ممکــن اســت نماینــده زمــان ،نحــوه و مــکان خاصــی را بــرای دریافــت پاســخ خــود تعییــن
نمایــد؛ از جملــه ایمیــل ،تلفــن ،نامــه یــا ماننــد آنهــا .جــواب بایــد بــه همــان صورتــی کــه نماینــده
1
درخواســت نمــوده در اختیــار وی قــرار بگیــرد.
کتابخانههــا در راســتای انجــام وظیفــه خــود بــه مثابــه منبــع اطالعاتــی میتواننــد بــه دو صــورت
فعــال و منفعــل وجــود داشــته باشــند .در حالــت منفعالنــه نماینــده یــا کارمنــد پارلمــان بــرای
جســتجوی اطالعــات بــه کتابخانــه مراجعــه میکنــد و خدمــات بــه صــورت فــردی و در پاســخ بــه
درخواســت وی بــه نماینــده ارائــه میشــود 2.در حالــت فعــال کتابخانــه اطالعاتــی را در خصــوص
موضــوع مــورد عالقــه خــود ارائــه میدهــد و در واقــع بــا پیشبینــی نیازهــای پارلمــان اقــدام بــه
تهیــه اطالعــات در آن زمینــه نمــوده و آن را یــا بــه صــورت عمومــی در دســترس همــگان قــرار
میدهــد یــا گروهــی خــاص را هــدف قــرار داده و اطالعــات را بــرای آن گــروه ارائــه میکنــد.
اقــدام فعاالنــه دیگـ ِر کتابخانــه پژوهشــی ،تهیــه فهرســتی از دســتاوردهای اخیــر بــرای موضوعــات
ـائل در حــال بررســی آن جالــب توجــه
خــاص اســت کــه میتوانــد بــرای قانونگــذار در خصــوص مسـ ِ
باشــد .ایــن فهرســتها شــامل مقــاالت ،مجــات علمــی و روزنامههــا در مــورد موضوعــات واحــد
اســت .کتابخانههــا بــرای کمیســیونهایی کــه قانونگــذاری 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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دارنــد ،مطالــب جمعآوریشــده در طــرح خــاص مــورد بررســی آن را ارائــه مینمایــد .ارائــه چنیــن
1
خدماتــی ناگزیــر محتــاج نیــروی گســترده اســت.
بــا وجــود تغییراتــی کــه در پارلمانهــا رخ داده ،پاســخگویی بــه درخواســت نماینــدگان بــه عنــوان
هســته اصلــی خدمــات کتابخانــه پارلمانــی باقــی مانــده اســت .پیشــرفت ابزارهــای الکترونیکــی آنالیــن
امکانهــای اضافــی و متفاوتــی را بــرای کتابخانههــای پارلمانــی فراهــم کــرده تــا بتواننــد بــا کاربــران
2و3
خــود در ارتبــاط باشــند چیــزی کــه همچنــان در رده اول نیازهــای کتابخانـهای اســت.
گرایــش نماینــدگان ،بیشــتر بــه اســتفاده از یارانههــای شــخصی و دریافــت اطالعــات از طریــق
اینترنــت اســت .بــه ایــن مســئله میتــوان هــم بــه عنــوان تهدیــدی بــرای خدمــات ســنتی کتابخانــه
4
و هــم فرصتــی بــرای خدمــات نویــن کتابخان ـهای در راه تقویــت اطالعاتــی نماینــدگان نــگاه کــرد.
همچنیــن بایــد افــرادی را بــا تخصــص فنــاوری اطالعــات و طراحــی وب بــه کار گرفــت تــا دسترســی
دیجیتــال نماینــدگان مجلــس بــه تحلیلهــای کتابخانــه آســانتر گــردد .خدمــات الکترونیکــی برخــط
5
میتواننــد امــکان اســتفاده نماینــدگان از خدمــات کتابخان ـهای را در هــر زمانــی میســر کننــد.

گفتار چهارم :کاربران کتابخانههای پارلمانی
شــاید بتــوان مخاطبــان و کاربــران کتابخانههــای پارلمانــی را در دو گــروه تخصصــی و عمومــی
دســتهبندی نمــود؛ گــروه تخصصــی شــامل خدمــات تحلیلــی کــه خدمــات مرجــع نیــز نامیــده
میشــود کــه منحصــر بــه نماینــدگان پارلمــان اســت و تنهــا در پاســخ بــه درخواســت ایشــان ارائــه
میگــردد .امــا خدمــات عمومــی مثــل خدماتــی کــه در خصــوص ارائــه کتابهــای موجــود در مخــزن
 .1رابینسون ،ویلیام اچ ،کتابخانههای پارلمانی :اطالعات در فرایند قانونگذاری ،ترجمه ابراهیم یوسفی راد ،مجلس و پژوهش،
 ،1386سال  ،13شماره  ،54ص .228-231
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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بــه ماننــد ســایر کتابخانههــا اســت و یــا ارائــه و در اختیــار گذاشــتن مجموعههــا و روزنامههــا
و نشــریات تهیهشــده توســط کتابخانــه کــه بــه صــورت عمــوم امکانپذیــر اســت .لــذا میتــوان
گفــت خدمــات کتابخانههــای پارلمانــی منحصــر بــه نماینــدگان مجلــس نیســت 1.تقریبــاً همــه
کتابخانههــای پارلمانــی بــه کارمنــدان وزارتخانههــا ،پژوهشــگران دانشــگاهی و حتــی عمــوم مــردم
خدمــات ارائــه میدهنــد امــا خدماتــی مثــل خدمــات پژوهشــی تهیهشــده توســط مرکــز خدمــات
پژوهشــی کنگــره آمریــکا تنهــا بــه کنگــره ایــاالت متحــده محــدود میشــود و پژوهشهــا اطالعــات را
بــرای شــهروندان ،محققــان و یــا قــوه مجریــه فراهــم نمیکنــد ،امــا میتــوان حتــی همیــن اطالعــات
را هــم از طریــق اعضــای کنگــره دریافــت نمــود .در بیشــتر پارلمانهــا رویــه مشــترکی وجــود دارد
کــه طــی آن کتابخانــه بــه اعضــای پارلمــان و دولــت خدمــات ارائــه میدهــد امــا ایــن خدمــات را در
اختیــار دانشــجویان و عمــوم مــردم قــرار نمیدهــد.
ارائــه اطالعــات بــه کمیتههــای چندحزبــی ،کمیســیونها یــا گروههــای نماینــدگان مجلــس کــه در
زمینههــای مختلــف مطالعــات عمیــق انجــام میدهنــد ،بســتری را فراهــم میکنــد کــه از طریــق آن
یــک ســرویس تحقیقاتــی میتوانــد توانایــی خــود را در ارائــه کار تحلیلــی غیرحزبــی و بیطــرف نشــان
دهــد .در دســترس بــودن محصــوالت عمومــی بــرای کلیــه نماینــدگان مجلــس و همچنیــن محصــوالت
2
تحلیلــی اختصاصــی بــرای اعضــای سراســر طیــف سیاســی ،در ســاخت ایــن اعتبــار مؤثــر اســت.
برخــاف شــیوه موجــود در ایــران کــه کتابخانــه پارلمــان یــک کتابخانــه عمومــی تلقــی میشــود،
کتابخانههــای مجالــس قانونگــذاری جــزء کتابخانههــای تخصصــی هســتند .کتابخانــه تخصصــی
کتابخانههایــی را میگوینــد کــه در خدمــت نهــاد ،ســازمان ،شــرکت و گروههایــی هســتند کــه
دارای عالیــق مشــترکاند ،ایــن کتابخانههــا خطمشــیهای مجموعهســازی تعریفشــدهای دارنــد
و موضوعــات خاصــی نظیــر پزشــکی ،بهداشــتی و علــوم اجتماعــی را در برمیگیرنــد .کتابخانههــای
تخصصــی از نظــر موضوعــی دارای ماهیــت تخصصــی هســتند و بــا داشــتن نیــروی انســانی متخصــص
خدمــات ویــژهای ارائــه میدهنــد 3.کتابخانههــای مجالــس هــم در خدمــت نیــاز ســازمانی مجلــس

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

 .3دائرهالمعارف کتابداری و اطالعرسانی ،مدخل کتابخانههای 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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قــرار دارنــد و بایــد پاســخگوی نیازهــای سیاســی نماینــدگان کــه مجموعههــای غیرقابلاحصایــی را
در برمیگیــرد ،باشــند.

بنــد یکــم :ارتبــاط کیفیــت قانــون و میــزان اســتفاده نماینــدگان از
کتابخانههــای پارلمانــی
نماینــدگان مجلــس بــه دلیــل مســئولیت عظیــم اجتماعــی کــه بــه دســت رأیدهنــدگان یــا
جامعــه بــه آنهــا داده میشــود نیــاز مبــرم بــه اطالعــات بــه موقــع ،معتبــر و بــروز دارنــد .از ایــن رو
دســتیابی بــه اطالعــات بــه آنهــا امــکان میدهــد ایــن مســئولیت را بــه طــور مؤثــر انجــام دهنــد.
اساس ـاً و بــه طــور ســنتی ،از كتابخانههــای مجلــس انتظــار م ـیرود بیشــتر اطالعــات مــورد نیــاز را
در اختیــار قانونگــذاران قــرار دهنــد .مطالع ـهای در پارلمــان آفریقــای جنوبــی نشــان میدهــد كــه
كتابخانههــای پارلمــان از كمبــود بهرهبــرداری رنــج میبرنــد؛ زیــرا نماینــدگان مجلــس بــرای کســب
اطالعــات بــه منابــع موجــود در اینترنــت اکتفــا میکننــد .در حالــی کــه آفریقــای جنوبــی دارای
منابــع و خدمــات عظیــم اطالعاتــی اســت کــه قانونگــذاران میتواننــد بــه آنهــا دسترســی پیــدا
کــرده و از آن بهرهبــرداری کننــد .اســتفاده از منابــع الکترونیکــی اطالعــات بــه ســرعت در حــال رشــد
اســت و تقریبـاً بــه ســطح اســتفاده از منابــع چاپــی رســیده اســت .امــروزه از منابــع شــفاهی اطالعــات
کمتــر اســتفاده میشــود و گرایــش بــه خدمــات آنالیــن بیشــتر اســت .بــا وجــود اینکــه كتابخانههــای
مجلــس خدمــات متنوعــی را بــه نماینــدگان مجلــس ارائــه میکننــد ،امــا از ایــن خدمــات نیــز اســتفاده
مناســبی صــورت نمیگیــرد؛ شــاید ایــن امــر بــه دالیلــی ماننــد معرفــی ضعیــف و فقــدان خدمــات
1
اطالعرســانی کافــی از وجــود چنیــن خدماتــی اســت.
نهــاد ارائهدهنــده اطالعــات بــه پارلمــان ،اطالعــات را از منابــع دریافــت کــرده و بــه پارلمــان
انتقــال میدهــد امــا در ایــن پروســه اطالعــات را تحلیــل نمــوده و قابلاســتفاده مینمایــد .برخــی
ایــن فرآینــد را بــه دو قیــف تشــبیه کردهانــد کــه از ســوی دهانههــای باریکشــان بــه یکدیگــر وصــل
شــده و قیفهــای زنگماننــد در هــر دو طــرف قــرار گرفتهانــد کــه اطالعــات گســترده را از یــک ســو
دریافــت نمــوده و بــه صــورت گســترده توزیــع مینمایــد .بخــش باریــک بیــن ایــن دو تجزیهوتحلیــل
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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را غربــال کــرده و شــکل جدیــدی بــه آنهــا میبخشــد تــا در قانونگــذاری مــورد اســتفاده قــرار
1و2
گیــرد.

بند دوم :ویژگی کتابداران پارلمانی
بــه طــور کلــی شــاخصهایی را بــرای کیفیــت کار کتابــداران میتــوان تعییــن نمــود کــه عبارتانــد
از :حفــظ و نگهــداری منابــع ،حمایــت از حقــوق مالکیــت معنــوی ،دفــاع از اصــول آزادی اندیشــه،
ارتقــای ســواد اطالعاتــی ،احتــرام بــه عقایــد مختلــف ،رعایــت بیطرفــی ،ارائــه خدمــات کتابخانـهای و
اطالعاتــی ،فراه ـمآوری امــکان دسترســی آســان بــه اطالعــات ،حفــظ حریــم خصوصــی و محرمانگــی
و ارتقــای اهــداف حرف ـهای 3.امــا کتابــداران پارلمانــی بایــد عــاوه بــر ویژگیهــای کتابــداران عــادی،
دارای برخــی صالحیتهــا نیــز باشــند؛ کتابــدار پارلمانــی بایــد فــردی آگاه و خوگرفتــه بــا مســائل
سیاســی محیــط مجلــس و شــخصیتهای روز باشــد و بــرای ایــن منظــور بایــد آموزشهــای ضمــن
خدمــت بــرای ایشــان صــورت بگیــرد .ویژگــی دیگــر حفــظ اســرار اســت؛ مخصوص ـاً کــه دسترســی
ایشــان بــه حریــم خصوصــی نماینــدگان زیــاد اســت .عــاوه بــر ایــن بایــد تواناییهــا و خدمــات خــود
را بــه اعضــای مجلــس ،چــه موافــق و چــه مخالــف بــا نظــر شــخصی خــود ،ارائــه دهنــد و بــه عبــارت
دیگــر بیطــرف باشــند .از آن جــا کــه خدمــات ارائهشــده توســط کتابــداران پارلمانــی متفــاوت بــا
ســایر کتابــداران اســت بایــد کارکنــان آن را بــه صــورت ثابــت و تماموقــت بــه خدمــت بگیرنــد.
کارمنــدان کتابخانههــای پارلمانــی بایــد افــراد مســتقل از دولــت و قابلاعتمــاد باشــند .فقــدان
چنیــن کارمندانــی امــکان نظــارت قــوه مقننــه بــر دولــت را ســلب میکنــد .عــاوه بــر ضــرورت وجــود
اطالعــات قابلاعتمــاد از ســوی کتابخانههــای پارلمانــی نماینــدگان مجلــس نیــز بایــد بداننــد چگونــه
از ایــن اطالعــات اســتفاده نماینــد .شــواهد نشــان داده کــه کتابخانههــای پارلمانــی در کشــورهای در
حــال توســعه مــورد اســتفاده نماینــدگان مجلــس قــرار نمیگیــرد؛ بــه همیــن دلیــل آمــوزش یکــی از
4
فعالیتهایــی اســت کــه کتابخانههــای مجلــس بایــد بــه عهــده بگیرنــد.
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

 .3محمدعلیپور ،نرگس و سکینه مرادی ،اخالق حرفهای کتابداران (موردپژوهی :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس
شورای اسالمی) ،فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات ،زمستان  ،1394شماره  ،104ص .159-160

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
منظــور نیازمنــد وجــود کارکنــان متخصــص ،قابلاعتمــاد و مرتبــط اســت تــا بتواننــد در جســتجوی
منابــع اطالعاتــی متضــاد و متناقــض و تجزیهوتحلیــل آنهــا بهتریــن عملکــرد را ارائــه دهنــد .کتابخانــه
پارلمانــی بایــد توانایــی پاســخگویی ســریع بــه درخواسـتهای نماینــدگان را داشــته باشــد و صحــت آن
پاس ـخها بایــد دقیــق و غیرقابلخدشــه باشــد .مهارتهــای کارمنــدان بایــد ب ـهروز شــود و دسترســی
بــه مجموعههــای کتابخان ـهای و امکانــات آن بایــد آســان گــردد .کتابخانــه پارلمانــی بــرای پیشــرفت
1
خــود بایــد بتوانــد بازخوردهــا را دریافــت نمایــد و نتیجــه اقدامــات خــود را مــورد بررســی قــرار دهــد.
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
معمــوالً کارکنانــی کــه بــه خدمــت نماینــده درمیآینــد بــه خدمــات انتخاباتــی دوره بعــد نماینــده
میپــردازد و در تأمیــن اطالعــات بــرای کارویژههــای نمایندگــی کارایــی چندانــی نــدارد .دلیــل
دیگــر عــدم کارایــی چنیــن کارمندانــی ایــن اســت کــه کارمنــدان بــه دلیــل عــدم توانایــی کافــی
بــرای ارائــه تحقیقــات ســریع بــه نماینــده ،اقــدام بــه ارائــهی نظــر شــخصی بــه جــای تحقیقــات
پژوهشــی مینماینــد 2.در حالــی کــه کارکنــان کتابخانــه پارلمانــی بــه مثابــه حافظــه اداری بــوده و
بــه دلیــل تجربــه و ســابقهی خــود توانایــی و قابلیــت بیشــتری بــرای راهنمایــی نماینــده دارنــد .عــاوه
بــر ایــن ،فــرض بیطرفــی کارکنــان کتابخانــه پارلمانــی نســبت بــه کارمنــد استخدامشــده توســط
نماینــده بیشــتر اســت و بــا احتمــال بیشــتری بــه جــای نظراتــی کــه خوشــایند نماینــده اســت ،نظــرات
کارشناســی را بیــان مینمایــد.
البتــه بایــد ایــن نکتــه را نیــز مــد نظــر قــرار داد کــه کتابــداران نیــز افــراد کامـ ً
ا بینقصــی بــرای
راهنمایــی نماینــدگان نیســتند؛ زیــرا هرچنــد کتابــداران آمــوزش داده شــدهاند تــا بــه ســرعت اطالعات
معتبــر را بیابنــد امــا شــاید همیشــه توانایــی ترکیــب و تحلیــل موضوعــات مختلــف بــا سیاس ـتهای
عمومــی را بــه نحــوی کــه بتوانــد در تصمیمگیــری بــه نماینــدگان کمــک کنــد ،نداشــته باشــند؛ بــه
عنــوان مثــال توانایــی درک هــدف و تأثیــرات قانــون پیشــنهادی و ارزیابــی اثــر اقتصــادی قوانیــن در
بودجــه ســاالنه دولــت بــرای آنــان ســخت اســت و نیازمنــد آمــوزش میباشــند .البتــه در دیــدگاه
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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فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســــال سوم  /شمـــــاره نهم  /زمستان 1400

دیگــری میتــوان اینگونــه بیــان داشــت کــه وظیفــه محقــق پارلمانــی ارائــه تحلیلهــای خنثــی از
1
تأثیــرات قوانیــن و ارائــه گــزارش از اجــرا یــا عــدم اجــرای آنهــا توســط دولــت اســت.
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
نماینــده تحویــل دهــد یــا جــواز تجزیهوتحلیــل و ارائــهی نتیجــه تحقیقــات خــود را بــه نماینــده
دارد یــا خیــر 2.و در صــورت دوم آیــا از غرضورزیهــا در امــان هســتند و آیــا ایــن کار ایشــان
بــه اســتقالل نماینــده خدشــه وارد میکنــد یــا خیــر؟ لــذا وجــود کارکنــان متخصــص در کتابخانــه
پارلمانــی گزینــهی مناســبتری اســت.

گفتار پنجم :کتابخانه مجلس شورای اسالمی ایران
از نخســتین بخشهــای شــکلگرفته در زمــان تأســیس مجلــس در ایــران میتــوان از کتابخانــه
پارلمانــی یــاد کــرد کــه بــا انقــاب مشــروطیت و تأســیس پارلمــان در ایــران متولــد شــد .ایــن
کتابخانــه در واقــع اولیــن کتابخانــه رســمی و ملــی کشــور بــود 3کــه بــا دســتور خریــد چنــد جلــد
کتــاب حقوقــی توســط رئیــس دوره نخســت مجلــس شــورای ملــی مرتضــی قلــی خــان هدایــت
(صنیعالدولــه) در ســال  1285ه.ش .شــروع بــه فعالیــت نمــود و تأســیس رســمی آن در دوره نخســت
مجلــس رخ داد .در دوره دوم مجلــس طــی مــاده  135نظامنامــه داخلــی( 4آییننامــه داخلــی) مجلــس
شــورای ملــی مصــوب  17دیمــاه  1287ه.ش« .دایــره کتابخانــه» بــه عنــوان یکــی از دوایــر «شــعبه
اداری» مجلــس شــناخته شــد و در ســال  1291نظامنامــه کتابخانــه بــه تصویــب رســید 5.بــا وجــود
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

 .3نظری ،محمدرضا ،گفتگو :نخستین کتابخانه رسمی ایران دستاورد انقالب مشروطه ،مصاحبهشونده :سید محمدعلی
احمدی ابهری ،پیام بهارستان ،مهر  ،1385شماره  ،64ص .13
 .4ماده  :135اداره مجلس در تحت دو شعبه منشعب میشود .1 :شعبه تقنینیه و  .2شعبه اداری.
شعبه تقنینیه عبارت است از داراالنشاء هیئترئیسه و دایره تحریر صورتمجلس 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.
 .5نظری ،محمدرضا ،گفتگو :نخستین کتابخانه رسمی ایران دستاورد انقالب مشروطه ،مصاحبهشونده :سید محمدعلی
احمدی ابهری ،پیام بهارستان ،مهر  ،1385شماره  ،64ص .13
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تالشهــای 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 1302
ســاختمان مســتقل کتابخانــه پارلمانــی در ســمت شــرقی مجلــس تأســیس و در ســال  1304اولیــن
کتابخانــه رســمی و دولتــی بازگشــایی شــد .اساســنامه کتابخانــه پارلمانــی در دیمــاه  1375بــا عنــوان
«کتابخانــه ،مــوزه و مرکــز اســناد مجلــس شــورای اســامی» تحــت نظــارت هیئــت امنایــی مرکــب از
1
اعضــای انتخابــی و انتصابــی و ریاســت عالــی رئیــس مجلــس ،قانونــی گشــت.
آنچنــان کــه ســایت کتابخانــه نشــان میدهــد ایــن کتابخانــه بــرای خــود رســالتهایی را تعریــف
نمــوده اســت و در راســتای رســیدن بــه رســالتهای ایــن مجموعــه اقداماتــی را انجــام میدهــد کــه
عبارتانــد از :ارائــه خدمــات کتابــداری ،اطالعرســانی ،پژوهشــی و علمــی بــه نماینــدگان از یــک ســو
2
و پاســداری و حفاظــت از میــراث اســناد کشــور از ســوی دیگــر.
بــر طبــق ســند راهبــردی کتابخانــه پارلمانــی مصــوب  1396مأموریــت کتابخانــه مجلــس شــورای
اســامی بــه عنــوان یــک کتابخانــه جامــع تحقیقاتــی در ســطح ملــی و جهانــی عبــارت اســت از:
«جم ـعآوری آثــار حقوقــی ،سیاســی ،فرهنگــی ،اقتصــادی و اجتماعــی بــا تأکیــد بــر عرصههــای
قانونگــذاری ،اسالمشناســی و ایرانشناســی ،حفــظ و نگهــداری میــراث ملــی و آثــار کمیــاب و خطــی
و مــوزهای ،پژوهــش و انتشــار مناســب آن و ارائــه خدمــات کتابخانـهای بــه نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی 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 عمــدهی جمـعآوری و نگهــداری اســناد
و ارائــه خدمــات کتابخان ـهای اســت .از آنجــا کــه خدمــات کتابخان ـهای امــری مبهــم بــوده و تعریــف
مشــخصی از وظایــف را شــامل نمیشــود ،نمیتــوان دانســت کــه آیــا ارائــه خدمــات پژوهشــی و
تحلیلــی و تخصصــی بــه نماینــدگان پارلمــان را کــه کارویــژه کتابخانههــای پارلمانــی در سراســر دنیــا
 .1برای مطالعه بیشتر ر.ک :بروشورکتابخانه مجلس شورای اسالمی ،کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی،
اردیبهشت  ،1398قابل مشاهده در:
https://www.ical.ir//UploadedData/284/FileDownload92/636929071757906772.pdf
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اســت ،شــامل میگــردد یــا خیــر .خدمــات کتابخانـهای میتوانــد مشــتمل بــر ارائـهی کتــاب و اســناد
مــورد نیــاز بــه افــراد باشــد و وظایــف دیگــری را در برنگیــرد.
نکتــه دیگــر اینکــه کتابخانــه پارلمانــی در ارائــه خدمــات ،مخاطــب محــدود را تعریــف نکــرده و
تقریب ـاً بــه تمامــی افــراد خدمــات ارائــه مینمایــد .در ایــن خصــوص تفکیکــی نیــز در نــوع خدمــات
قابلارائــه صــورت نگرفتــه و همــه افــراد از تمامــی خدمــات بهرهمنــد میشــوند .در بخــش ارزشهــای
بنیادیــن ســند تأســیس نیــز «عدالتمحــوری و فرصتهــای عادالنــه بــرای همــه افــراد و مخاطبــان
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 اشــارهای بــه ارائـهی خدمــات پژوهشــی و تحقیقاتــی تخصصــی بــه نماینــدگان
1
مجلــس در اهــداف آن مشــاهده نمیشــود.
اقدامــات پژوهشــی کتابخانــه پارلمانــی در فهرســتنگاری نســخههای خطــی ،بازخوانــی اســناد،
مطالعــات تاریــخ مجلــس و ماننــد آن ،متــن پژوهشــی و کتابشناســی ،ســاماندهی مجــات تخصصــی
و از ایــن دســت اقدامــات کــه بیشــتر مربــوط بــه مرکــز اســناد بــودن ایــن مجموعــه اســت ،خالصــه
2
میشــود.
بــا لحــاظ مطالبــی كــه در خصــوص کتابخانههــای پارلمانــی در قالــب مطالعــه تطبیقــی گفتــه شــد
و بــا عنایــت بــه دادههایــی كــه از كتابخانــه مجلــس در ایــران بیــان گردیــد ،میتوانیــم مهمتریــن
چالشهــا را در رســیدن بــه یــك اداره خــوب نســبت بــه كتابخانــه ،مــوزه و مركــز اســناد مجلــس
شــورای اســامی بیــان نماییــم.
اولیــن و مهمتریــن چالشــی کــه از مطالعــه تطبیقــی کتابخانههــای جهــان و ایــران جلــب توجــه
میکنــد ،فقــدان کارویــژهی اصلــی ارائـهی خدمــات تخصصــی در خصــوص وظایــف نماینــدگان توســط
کتابخانــه پارلمانــی اســت .هــر چنــد نهادهایــی مثــل مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی
 .1دفتر برنامهریزی و نظارت کتابخانه مجلس ،سند باالدستی و چشمانداز  1404کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس
شورای ملی ،مهر  ،1396قابل مشاهده در:

https://www.ical.ir/ical/fa/Missions-Vision-and-Strategic-Document
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خوب کتابخان ه های پارلمانی با تاکید
الگوی شایسته اداره ِ
بر وضعیت شناســی کتابخانه مجلس شــورای اسالمی

و مرکــز تحقیقــات اســامی مجلــس شــورای اســامی بــرای ارائــه مشــاوره بــه نماینــدگان وجــود دارد
امــا نمیتوانــد جــای نهــاد قدرتمنــد و پرتــوان کتابخان ـهی پارلمانــی را پــر کنــد .کتابخانــه پارلمانــی
بــا دارا بــودن منابــع غنــی و امــکان بهکارگیــری کارکنــان توانمنــد میتوانــد بازویــی قــوی در ارائ ـهی
خدمــات پژوهشــی و تحقیقاتــی مختــص بــه نماینــدگان باشــد .لــذا در وهلــه اول بایــد کارویــژهی ارائــه
خدمــت تخصصــی بــه نماینــدگان از بخــش مــوزه و مرکــز اســناد تفکیــک گــردد .در این راســتا پیشــنهاد
میگــردد بخشــی اختصاصــی بــرای نماینــدگان پارلمانــی تشــکیل گــردد کــه فقــط بــه نماینــدگان
خدمــات ارائــه نمایــد .ایــن بخــش بایــد متشــکل از کارمنــدان متخصــص در رشــتههای 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 میکننــد؛ نــوع اول در پاســخ بــه درخواســت
نماینــده اســت کــه در خصــوص موضــوع درخواســتی بــه تحقیــق و پژوهــش پرداختــه و حاصــل آن
را بــه نماینــده ارائــه مینماینــد .نــوع دوم در خصــوص مســائلی اســت کــه دارای اهمیــت بــوده و بــه
زعــم کارشــناس نیازمنــد بررســی و تدقیــق و اقــدام اســت .در اینگونــه امــور کارشــناس مربوطــه
تحقیــق و پژوهــش را انجــام داده و حاصــل آن را در قالــب مقــاالت یــا بروشــورها یــا بــه طــرق دیگــری
بــه گــوش نماینــدگان میرســاند.
بــرای تحقــق مــوارد مذکــور ،کارگــزاران کتابخانــه بایــد در ارائــه خدمــات بــه نماینــدگان دارای
آگاهــی باشــند .ایــن آگاهــی از اطالعــات تخصصــی بــرای نحــوه خدمترســانی بــه نماینــدگان پارلمانــی
امــری اســت کــه از طریــق آموزشهــای دقیــق و نظاممنــد بــه دســت میآیــد .بــه ایــن منظــور
الزم اســت دورههــای آموزشــی پارلمانــی بــرای کارکنــان کتابخانههــای پارلمانــی برگــزار گــردد و
تجربههــای موفــق ســایر کشــورها نیــز مــورد بهرهبــرداری قــرار بگیــرد.
در گذشــته ارائــه اطالعــات بــه صــورت یکطرفــه و از مجلــس بــه مــردم صــورت میگرفــت .در
حالــی کــه امــروزه بــا پیشــرفت فناوریهــای 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 دوســویهی آنهــا را تأمیــن نمایــد تــا هــم نماینــدگان از اطالعاتــی کــه در
اختیــار مــردم اســت ،اســتفاده نماینــد و هــم مــردم و افــراد عالقهمنــد بــه مســائل پارلمــان ،از آن
1
باخبــر شــوند .ایــن کار از طریــق بســتر کتابخانــه الکترونیکــی میســر میگــردد.
 .1کاتسوتوشی ،تاکامی ،نقش پارلمان و کتابخانه پارلمانی در قرن حاضر ،ترجمه ناصر اسکندری ،پیام بهارستان ،خرداد
 ،1383شماره  ،36ص .8
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همانطــور کــه گفتــه شــد و از ســند راهبــردی و هنجارهــای تعریفشــده بــرای کتابخانــه
پارلمانــی برمیآیــد ،ترجیــح کارگــزاران کتابخان ـهی مجلــس بــر مــوزهای شــدن کتابخانــه بــه جــای
ارائــه خدمــات کاربــردی اســت .انتظــار مـیرود حداقــل ایــن دو خدمــت در کتابخانـهی پارلمانــی بــه
صــورت برابــر عرضــه شــود.
اقــدام مهــم دیگــر آگاهیبخشــی بــه نماینــدگان در خصــوص امکانــات موجــود اســت؛ در
مــوارد بســیاری عــدم اســتفاده نماینــدگان بــه جهــت عــدم آگاهــی یــا کمبــود آگاهــی از خدمــات
قابلاســتفاده بــرای خــود و میــزان اهمیــت آن اســت .در ایــن خصــوص نماینــدگان بایــد ترغیــب
شــوند تــا در نــگارش طرحهــا و یــا بررســی ابتــکارات تقنینــی یــا مباحــث نظــری مخصوصـاً در بخــش
دادههــا بــا مراجعــه بــه کارشــناس امــر اطالعــات دقیــق را بــه دســت آورده و بــا دیــدی بــاز وارد
عمــل شــوند .بهرهگیــری نماینــدگان از ظرفیتهــای کتابخانــه مجلــس میتوانــد بــه ارتقــای کیفیــت
کارویژههــای نمایندگــی یعنــی تقنیــن و نظــارت کمــک نمایــد.
نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر لــزوم بـهروز بــودن منابــع علمــی پارلمانــی اســت .لــذا بایــد از فهرســت
انتشــارات بـهروز دنیــا اســتفاده گــردد و کتــب و منابــع مــورد نیــاز بــه موقــع تأمیــن شــود.
عــدم تــوازن اطالعــات بیــن دولــت و مجلــس بــه جهــت ارتبــاط و کارویژههــای متفــاوت آن دو
همیشــه وجــود دارد و ایــن اطالعــات بــه ابــزاری بــرای کنتــرل مــردم از ســوی دولــت تبدیــل شــده
اســت .در حالــی کــه مجلــس بــه دلیــل نقــش قانونگــذاری نیازمنــد ایــن آمــار اســت .گــردآوری و
1
اســتخراج آمارهــا و ارائــه آن بــه نماینــدگان یکــی از وظایــف کتابخانــه پارلمانــی اســت.
همانطــور کــه گفتــه شــد در بســیاری مــوارد نماینــدگان مجلــس چــه در امــور نظارتــی و چــه
در امــور تقنینــی نیازمنــد دســتیابی بــه آمــار دقیــق میباشــند .دسترســی بــه ایــن آمــار کار ســادهای
نیســت و پژوهشــگرانی کــه بــه نماینــده مشــاوره میدهنــد ،بایــد بتواننــد بــه آمــار درســت دسترســی
داشــته باشــند تــا پیشــنهادهای دقیــق و راهگشــا ارائــه نماینــد .بــرای رفــع ایــن نقــص پیشــنهاد
میشــود ارتبــاط سیســتماتیک میــان کتابخانــه و مرکــز ملــی آمــار از طریــق انعقــاد تفاهمنامــه
برقــرار گــردد.
 .1کاتسوتوشی ،تاکامی ،نقش پارلمان و کتابخانه پارلمانی در قرن حاضر ،ترجمه ناصر اسکندری ،پیام بهارستان ،خرداد
 ،1383شماره  ،36ص .8
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از آنجــا کــه ســایت کتابخانــه بیشــتر بــر گنجینـهای و مــوزهای بــودن ایــن کتابخانــه تأکیــد دارد،
پیشــنهاد میشــود نمــود بیشــتری از وجهــه کتابخانـهی پارلمانــی در ســایت عرضــه شــود .عــاوه بــر
ایــن بــا توجــه بــه اینکــه در عصــر تکنولــوژی و ارتباطــات بــه ســر میبریــم ،بایــد امــکان بهرهگیــری
از خدمــات پارلمانــی از طریــق الکترونیــک فراهــم گــردد .ایــن خدمــات میتوانــد بــه دو شــکل عمومــی
و اختصاصــی و بــا محتواهــای متفــاوت عرضــه شــود .خدمــات عمومــی بــرای همــه مــردم در دســترس
باشــد ولــی هــر یــک از نماینــدگان بــا وارد شــدن بــه ســامانه کاربــری خــود امــکان بهرهمنــدی از
خدمــات اختصاصــی را بیابنــد 1.ایــن خدمــات مجــازی و الکترونیــک نیازمنــد چهــار رکــن اســت؛
اطالعــات الکترونیکــی شــامل محتواهــا و بانکهــای اطالعاتــی ،سیســتمهای اطالعرســانی شــامل
موتورهــای جســتجو و کاوش کــه امــکان دسترســی بــه پایگاههــای اطالعاتــی جهــان را مهیــا کنــد،
دانــش (کارکنــان و متخصصانــی کــه امــکان دسترســی و تجزیهوتحلیــل اطالعــات را فراهــم کننــد) و
مجموعههــای منابــع چاپــی کــه همــه ایــن مــوارد بایــد در سیســتم الکترونیــک کتابخانــه پارلمانــی
2و3
پیشبینــی و تعبیــه گــردد.
بــه طــور کلــی کتابخانــه مجلــس بایــد ســه اقــدام اساســی را صــورت دهــد؛ اول اینکــه تهیــه
اطالعــات صحیــح و مرتبــط ،منطبــق بــا واقعیــت و بــا در نظــر گرفتــن بررســی قوانیــن اساســی و
عــادی را بــرای نماینــدگان پارلمــان بــر عهــده بگیــرد ،دوم اینکــه از حالــت منفعــل خــارج شــده و بــه
صــورت فعاالنــه در خصــوص طرحهــا و ارزیابــی آثــار آنهــا نظــر مســتدل ارائــه دهــد و در خصــوص
لوایــح بــه کشــف سیاسـتها و اهــداف پشــت آن الیحــه بــا ارائــه دالیــل متقــن بپــردازد و ســوم اینکــه
4
نقــش واســطهای بیــن پارلمــان و جامعــه مدنــی را حفــظ نمایــد.

 .1ســاکاتا ،کازوکــو ،نحوه ارائه خدمات کتابخانههــای پارلمانی به نمایندگان مجلس در عصر دیجیتال ،ترجمه احمد
مظفرمقام ،پیام بهارســتان ،فروردین  ،1385شماره  ،58ص .2-3
 .2برای مطالعه بیشتر ر.ک :کریمیان ،مهدی ،گذری بر فرایند دیجیتالی کردن نسخ خطی و سایر منابع کتابخانه مجلس
شورای اسالمی ،پیام بهارستان ،پاییز  ،1388دوره  ،2شماره .5

 .3کلمن ،آیدا ،متخصصان اطالعرسانی کتابخانه پارلمانی مجارستان در کمیتههای تخصصی پارلمانهای این کشور،

ترجمه فریدون آزاده تفرشی ،پیام بهارستان ،مرداد  ،1384شماره  ،50ص .27
 .4کاتسوتوشی ،تاکامی ،نقش پارلمان و کتابخانه پارلمانی در قرن حاضر ،ترجمه ناصر اسکندری ،پیام بهارستان ،خرداد
 ،1383شماره  ،36ص .9
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نتیجهگیری
ـوب كتابخانههــای پارلمانــی بــر ارتقــای كیفیــت قانــون و
بــدون شــك نمیتــوان از تأثیــر ادارهی خـ ِ
قانونگــذاری و نیــز نقــش ایــن مســائل در كاهــش هزینههــای گــزاف سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی
قانونگــذاری غافــل گردیــد .قانونگــذاری خــوب و قانــون خــوب نیازمنــد بســترها و نیــز الزاماتــی
اســت کــه انتقــال ســریع و صحیــح و صادقانــه دادههــا و اطالعــات بــه کارگــزاران پارلمانــی از جملـهی
آنهــا اســت و در عصــر حاضــر نمیتــوان بــدون در نظــر گرفتــن ایــن اطالعــات در حوزههــای گوناگــون
قانونــی را پیشــنهاد ،بررســی و یــا تصویــب نمــود .تمــام مراحــل نیازســنجی و تهیــه پیشنویــس و
بررســی ابتــکارات قانونــی نیازمنــد ســطحی شایســته از اطالعــات و دادههــای علمــی و پژوهشــی اســت.
کتابخانههــای مجلــس در بیشــتر مجالــس منبعــی بــرای تأمیــن نیازهــای اطالعاتــی پارلمــان هســتند
و حتــی قســمتی از آموزشهــای پارلمانــی را بــر عهــده دارنــد و نقــش واســطه و حتــی تولیــد دادههــای
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 میشــوند .کتابخان ـه پارلمانــی میتوانــد محلــی بــرای ارائــه
اطالعــات قابلاعتمــاد و مســتقل بــرای کنتــرل اقدامــات دولتهــا ،جلوگیــری از فســاد ،سوءاســتفاده
و حرکتهــای اقتدارگرایانــه باشــد .اســتفاده بهینــه از کتابخانههــای پارلمانــی میتوانــد بــر کیفیــت
قانــون تأثیــر قابلمالحظـهای داشــته باشــد .بــا توجــه بــه تفــاوت عمــدهی کتابخانــه مجلــس شــورای
اســامی بــا کتابخانــه مجالــس قدرتمنــد جهــان و تأکیــد ایــن کتابخانــه بــر «مــوزه و مرکــز اســناد»
بــودن و غفلــت از فعالیتهــای پژوهشــی مــورد نیــاز نماینــدگان ،کتابخانــه مجلــس بایــد تغییراتــی را
در ســاختار و کارویژههــا و رســالت خــود ایجــاد نمایــد تــا بتوانــد حداکثــر اســتفاده و راهنمایــی را بــه
نماینــدگان عرضــه کنــد و از حالــت کتابخانـهای عمومــی و یــا صــرف مرکــزی بــرای نگهــداری اســناد
خــارج شــود و از همیــن رو اســت كــه ایــن كتابخانــه -بــه مثابــه یــك ســازمان اداری -بایــد بــرای تحقــق
مؤلفهها و سنجههای یك «اداره خوب» گامهای مؤثری بردارد.
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Transparency as an essential element in the good governance of the Islamic Consultative Assembly
Seyyed ahmad habibnezhad *
Samira koeini**
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 parliament 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 effectiveness 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 question of the article is what elements and components the good management of a parliamentary 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 required data by parliamentary agents and also parliamentary training..
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