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چهل سالگى آرشیو ملى، گذشته و آینده

چهل سال قبل در هفدهم ارديبهشت ماه سال 1349،  قانون تأسيس سازمان اسناد ملى 
ايران، به تصويب مجلس سناى آن زمان رسيد. اين قانون- كه پيش تر از تصويب مجلس 
شوراى ملى نيز گذشته بود- به تأسيس سازمانى حكم مى داد كه هدفش جمع آورى و 
حفظ اسناد ملى ايران در سازمانى واحد بود تا بتواند شرايط و امكانات مناسب را براى 
حفظ، گردآورى و تنظيم اسناد ملى و همچنين دسترسى عموم مردم را به اين اسناد، فراهم 

آورد.
اين قانون، با تفكيك اسناد داراى ارزش نگهدارى دائم از اوراق زائد، وظيفة تشخيص 
اين مهم را، به شوراى اسناد ملى، مركب از شخصيت هاى برجستة حقوقى همچون وزيران 
امور خارجه، فرهنگ و آموزش عالى(علوم، تحقيقات و فناورى كنونى)، دادستان كل كشور، 
دبير كل سازمان امور ادارى و استخدامى، دادستان ديوان محاسبات و دو نفر شخصيت 
حقيقى متبحر در فرهنگ و تاريخ ايران به پيشنهاد وزير علوم و  تصويب شوراى وزيران 
سپرده است كه عالوه بر تشخيص اوراق زائد قابل امحا از اسناد واجد ارزش نگهدارى، 
وظايف مهمى چون تصويب آئين نامه ها و مقررات مربوط به بررسى و نقل و انتقال 
پرونده هاى راكد و اسناد ملى، تنظيم و نگهدارى اسناد ملى و نحوة دسترسى عمومى به 
آن ها، ضوابط مورد عمل دستگاه هاى دولتى در تنظيم، ضبط و نگهدارى اسناد و تدوين 

تعرفه هاى ارائة خدمات اسنادى را بر عهده دارد.
بر اساس اين قانون، كلية وزارتخانه ها، مؤسسات دولتى و وابسته به دولت، موظف اند 
كلية اسناد و پرونده هاى راكد خود را- كه احتياجى به نگهدارى آن ها در سازمان مربوط 
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نيست- براى نگهدارى موقت، به سازمان اسناد ملى ايران بسپارند و چنانچه مدت چهل 
سال از تاريخ تهيه و تنظيم سند گذشته باشد، انتقال آن ها به صورت دائم انجام خواهد 
گرفت. وزارت دفاع، از شمول مقررات اين قانون مستثنا شده است. امحاى اوراق زائد 

ارتش نيز، با اطالع اين سازمان، به تشخيص هيئت صالحيتدارى واگذار شده است.
سازمان اسناد ملى ايران، بعداً بر اساس مصوبة مورخ 1381/6/2 شوراى عالى ادارى، 
با كتابخانة ملى جمهورى اسالمى ايران -كه از سال1316 تاسيس و راه اندازى شده بود- با 
حفظ كلية وظايف، امكانات، اعتبارات ، نيروى انسانى، اموال، مدارك و تعهدات خود، 
ادغام شد و سازمان اسناد و كتابخانة ملى جمهورى اسالمى ايران شكل گرفت و مقرر 
شد وظايف و مأموريت هاى تخصصى اين سازمان، در قالب معاونت اسناد ملى "سازمان 
اسناد و كتابخانة ملى ايران" پيگيرى شود. در تصويبنامة شوراى عالى ادارى، ضمن تأكيد 
بر حفظ وظايف و مأموريت هاى قانونى سازمان اسناد ملى ايران در ساختار ادغامى جديد، 
كلية واحدهاى اسنادى دستگاه هاى كشور نظير وزارت امور خارجه، رياست جمهورى، 
مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر و مجلس شوراى اسالمى، مكلف شدند تا وفق ضوابط 
و استانداردهاى ابالغى سازمان اسناد وكتابخانة ملى، در زمينة فهرست نويسى، نمايه 
سازى و پويش(اسكن) اسناد خود و گنجاندن آن ها در شبكة اسنادى كشور، اقدام نمايند. 
همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، موظف شده است تا به منظور بهسازى 
شيوة نگهدارى اسناد ملى و ايجاد شبكة اسناد كشور، با تأمين اعتبار الزم، امكان فهرست 

نويسى، نمايه سازى و اسكن اسناد ملى و شبكه سازى آن ها را به وجود آورد.
افزون بر قوانين و تصويبنامة فوق، بخشنامه هاى متعددى نيز طى اين سال ها به تبيين 
وظايف و مأموريت هاى مرتبط با اسناد ملى ايران پرداخته كه از آن ميان است بخشنامة 
مورخ 1363/8/20 وزير مشاور در امور اجرائى نخست وزيرى دربارة ضرورت ايجاد 
واحد مديريت امور اسناد در دستگاه ها؛ بخشنامة مورخ 1369/6/27 رياست جمهورى در 
تأكيد بر ضرورت شناسائى و انتقال اسناد، مدارك و اوراق دولتى مضبوط در بايگانى هاى 
راكد به سازمان اسناد ملى؛ بخشنامة مورخ 1382/9/26 معاون اول رئيس جمهور در تأكيد 
مجدد بر ضرورت همكارى دستگاه ها در شناسائى و انتقال اسناد و پرونده هاى راكد 
به  سازمان اسناد و كتابخانة ملى جمهورى اسالمى؛ و باألخره بخشنامة اخير معاون اول 
رئيس جمهور به تاريخ26 اسفند 1388 كه ضمن يادآورى مجدد وظايف قانونى سازمان 
اسناد و كتابخانة ملى در تعيين تكليف اسناد دولتى، از موضوع اسناد الكترونيكى ياد كرده 
و تعييين تكليف سوابق ادارى الكترونيكى را نيز، به اين سازمان سپرده و دستگاه ها را در 
كاربست نرم افزارهاى اتوماسيون ادارى، ملزم به مشاوره و نظرخواهى كارشناسى از اين 
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سازمان كرده است.
آنچه گذشت، اشاره اى به چگونگى پيدائى و رشد سازمان اسناد ملى تا چهل سالگى 
در آئينة قوانين و مصوبات بود. اكنون كه چهلمين سال تولد سازمان را جشن مى گيريم و 
سازمان، به سنى رسيده كه از آن به اوج بلوغ و تكامل عقلى ياد مى شود،جا دارد به بازبينى 
نقش، جايگاه و عملكرد آن بپردازيم تا بهتر بتوان مسير آيندة سازمان را رقم زد. بررسى 
عملكرد چهل سالة سازمان،از يك سو نشان دهندة كارنامه اى درخشان است كه حاصل 
آن، آرشيو ملى ايران با غناى ده ها ميليون برگ سند با ارزش تاريخى است كه برگ برگ 
آن، اوراق هويت ملى ما تلقى مى شود؛ اسنادى كه اگر سازمان شكل نمى گرفت و فعاليت 
خود را نمى آغازيد،پيدا نبود چه بالئى بر سرشان مى آمد. از سوى ديگر اين دورة عملكرد، 
يادآور وظيفة سنگين اين سازمان و چالش هاى پيش روى آن در انجام وظايف قانونى 
خود است؛ چالش هائى كه رفع آن ها بتنهائى از عهدة اين سازمان خارج است و همدلى و 
همراهى ديگر  دستگاه ها و مديران اجرائى كشور و گسترش فرهنگ عمومى را در توجه 

به اسناد ملى مى طلبد. برخى از اين چالش ها، به قرار زيراست:
1. همكارى نكردن پاره اى از دستگاه ها با سازمان در زمينة نگهدارى و تعيين تكليف اسناد، 
مستثنا دانستن دستگاه خود از شمول قانون،  بى توجهى برخى از مديران به اهميت 
اسناد ملى و ضرورت حفظ و انتقال سندها به آرشيو ملى و گاه، امحاى بدون مجوز 
اوراق ادارى يا نگهدارى نادرست اسناد در برخى از دستگاه ها، از مهم ترين چالش هاى 
سازمان در خالل اين سال ها بوده كه با وجود قوانين صريح و صدور چندين بخشنامه  
و دستورالعمل، اين گونه  بى مهرى ها،آسيب هاى جبران ناپذيرى به پيكرة اسناد ملى 
وارد ساخته است. اگرچه رفته رفته شاهد گسترش همكارى و تعامل بيش از پيش 
دستگاه ها هستيم، ولى همچنان همكارى فراگير دستگاه ها در راستاى وظايف سازمان، 

عملى نشده است.
2. ايجاد و گسترش مراكز اسنادى موازى در دستگاه ها به جاى انتقال اسناد به آرشيو 
ملى- كه بعضاً حتا بدون توجه به قوانين كشور و  مصوبات شوراى عالى ادارى 
انجام مى گيرد- به حبس و نگهداشت ميليون ها برگ سند در دستگاه هاى مختلف 
انجاميده كه بايستى به سازمان منتقل  مى شد تا كار ساماندهى، تنظيم و اطالع رسانى 
يكپارچة آن ها به انجام مى رسيد. اين موضوع، نه تنها به جايگاه آرشيو ملى ايران 
آسيب مى رساند، بلكه موجب اختالل در دسترسى آسان پژوهشگران و عالقه مندان 
اسناد تاريخى مى شود و سردرگمى آن ها را در جستجو و يافتن اسناد مورد نظر، در 

پى خواهد داشت.
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3. وجود ميليون ها برگ سند تاريخى و با ارزش در نزد مردم كه به داليل گوناگون در 
دوره هاى مختلف، سر از آرشيوهاى خصوصى و خانه هاى خواص در آورده است 
و غالباً به دليل شرايط ناپسند نگهدارى يا جابه جائى و دست به دست شدن در ميان 
افراد، شرايط مطلوبى ندارند، و نبود اعتبار  يا گاهى فقدان اعتماد كافى براى خريدارى 
اين اسناد به دست سازمان اسناد، چالش ديگرى است كه تأمين اعتبار بايسته براى 
جمع آورى و خريد اين گونه سندها  اين اسناد و نيز تالش گسترده براى اعتمادسازى 

و جلب همكارى صاحبان اسناد را، مى طلبد. 
4. كم مايگى پژوهش ها و بررسى هاى عالمانه و دانشگاهى در حوزة مطالعات آرشيوى، 
توسعة رشته هاى دانشگاهى نامتناسب ، ضعف در تربيت نيروهاى متخصص در 
اين حوزه و ناكافى بودن كتاب و مقالة علمى از يك سو، كم توجهى به نقش مهم 
و مؤثر مراجعه به اصل سند در مطالعات اسنادى در حوزه هاى مختلف علوم انسانى 
و تاريخى كه چون بيمارى جانفرسا، فضاى پژوهشى دانشگاه ها و مراكز پژوهشى 
را آلوده كرده است؛ تا جائى كه گاه ارزش مطالعات اسنادى به رونويسى از منابع 
دست چندم و كم ارزش تنزل يافته است، چالش ديگرى براى شكل گيرى جايگاه 
واقعى آرشيو ملى شمرده مى شود كه نيازمند توجه جدى تر مراكز علمى- پژوهشى 
كشور به مطالعات اسنادى و جايگاه مطالعات آرشيوى در بسترسازى اين دسته از 

پژوهش هاست.
5. كمرنگ بودن نقش و اهميت اسناد ملى در فرهنگ عمومى، توجه به حفظ و نگهدارى 
اسناد ملى، مطالعه، بهره بردارى و اطالع رسانى دربارة اين اسناد، با هدف بهره مندى 
از تجارب تاريخى نسل هاى پيشين، ضرورتى جدى است كه در اين دورة چهل ساله 
كم تر به آن پرداخته شده است.اطالع رسانى از طريق رسانه هاى عمومى خصوصًا 
رسانة ملى، با ساخت برنامه هاى مستند، آموزشى، نمايشى و ... ، برپائى نشست هاى 
مختلف، توليد و توزيع نشريات اسنادى و برگزارى گشت هاى بازديد از آرشيو 

ملى،همه و همه در رفع اين نقيصه، مؤثر خواهد بود.
6. مقولة اسناد الكترونيكى، چالش مهم ديگرى است كه با توجه به سرعت روزافزون 
توسعة فناورى هاى اطالعاتى و گسترش اتوماسيون نامه نگارى ادارى، اهميت حفظ، 
نگهدارى و آرشيو صحيح اسناد و انتقال آن ها به آرشيو ملى، فرا راه آيندة سازمان اسناد 
و كتابخانة ملى است و همان قدر كه توسعة اين اسناد در تسهيل حفظ و انتقال اسناد 
و حتا تنظيم و پردازش و دسترسى اسناد كمك مى كند،نبود برنامه ريزى صحيح دربارة 
نحوة ايجاد و ساماندهى اسناد الكترونيكى و شيوة انتقال اين اسناد، ممكن است به 
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نابودى ناگهانى انبوهى از سند هاى ملى بينجامد. اين مهم، توجه دستگاه هاى دولتى و 
برنامه ريزى و نظارت دقيق سازمان اسناد  را مى طلبد تا با تدوين آئين نامه ها و  ضوابط 
اجرائى،و همچنين الزام دستگاه ها به رعايت معيارهاى مربوط به حفظ و انتقال اسناد 
ملى در تهية نرم افزار اتوماسيون، هم در تسهيل دولت الكترونيك مؤثر باشند و هم در 

ايفاى وظيفة اساسى خود، در حفظ و تنظيم اسناد الكترونيكى بكوشند.
   چهل سالگى سازمان اسناد، بهانه اى است تا بار ديگر ضمن بازبينى عملكرد سازمان در 
طول اين مقطع،كاستى ها و كمبودهاى احتمالى را برطرف سازيم و چالش هاى فرا روى 
آرشيو ملى را شناسائى كنيم، تا بتوانيم مسيرى هموار براى ارتقاى آن فراهم سازيم. شايد 
اين گونه بهتر بتوانيم در برابر آيندگان پاسخگو باشيم و ميراث معنوى كشور را به سالمت 

به دست ايشان بسپاريم.       

دكرت سیدامیرمسعودشهرام نیا

معاون اسناد ملی


