
  

  

  

  

  

  بيرجندشناسي رساني طرح ايجاد مركز اطالع
 

 اقبال دكتر ناهيد بني

  

  

  مقدمه 

دهد كه اطالعات با  ريزي به منابع اطالعاتي نشان مي وابستگي هرگونه پژوهش، توسعه و برنامه

در حقيقت اطالعات امروز چيزي وراي كاالي .  اوليه استةتمامي مشخصات خود يك ماد

رود كه بايد در اختيار   ميشمار به مايحتاج اوليه زندگي ة برق به منزلمصرفي و در رديف آب و

  ١.باشد تا بنا به احتياج مورد استفاده قرار گيرد

رساني معتقدند كه گزارش وقايع از هر كجا كه واقع  پردازان قرون ارتباطات و اطالع نظريه  

ر هر لحظه كه به آن احتياج  د، هرجا كه باشد، به انسان عصر جديد، وقوعةشوند در همان لحظ

جويد هركجا كه ذخيره شده   هر مطلبي كه اراده كند و اطالعاتي كه ميدرخصوصداشته باشد و 

  ٢.باشد بايد به او برسد

 ،اگر قرار باشد كه ما در هر نقطه كه هستيم بتوانيم با جهان اطراف خود ارتباط برقرار كنيم  

اين امر اگر از نظر اقتصادي براي همه ميسر . ط فراهم باشدامكانات اين ارتبا الزم است كه ابزار و

يي از قبيل ارسال محتواي چندين جلد كتاب در ها كم از نظر فني با انجام آزمايش نيست دست
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پذيرتر   ديگر، روز به روز امكانةاي به قار مدت يك ثانيه از طريق ارتباطات ليزري يا نوري از قاره

  ٣.شود مي

  را افزايش دادهشده ويژه اطالعات پردازش همتقاضيان اطالعات ب العاتي،افزايش منابع اط  

  .طلبد ميموقع و سريع را   ه خدمات ب ودهي شده هاي كافي و سازمان اين تقاضاها، مجموعه. است

ساكنان استان خراسان جنوبي، اين مرواريد ساحل كوير، ساكناني كه بردبار و شكيبا با   

 در گسترش علم و فرهنگ  وها مقاومت ورزيده  خشكساليدر برابر مشكالت فراوان از جمله

 گسترش سياسي اين سرزمين از آخرين پرش بزرگ تمدن ة سزاوار هستند تا در طليع،اند كوشيده

  . آوري اطالعات بهره جويند رساني و فن بشر يعني اطالع

  

  هدف طرح 

ب اطالعات پيرامون خود و  توان دريافت و جذءرساني همواره ارتقا هدف يك مركز اطالع

رساني  ايجاد مركز اطالع. افزايش سرعت، دقت و تسهيل دسترسي به اطالعات است

بيرجندشناسي نه تنها تحقق اين سرعت، دقت و سهولت را فراهم خواهد ساخت بلكه آگاهي از 

ي مناسب و ها گذاري  سياستبراساسهاي صحيح  ريزي كند كه برنامه اطالعات موجود كمك مي

تحقق ايجاد .  و اتالف هزينه، نيرو و زمان انجام گيردها كاري هاي معين با پرهيز از دوباره مشي خط

  . چنين مركزي در تمامي عملكردهاي پژوهشي، عمراني و اقتصادي تأثير مثبتي خواهد داشت

  

   طرح ةفايد

هي، ي سازماندررساني بيرجندشناسي تالشي خواهد بود براي گردآو ايجاد مركز اطالع

طور كلي استان  هاي مختلف مربوط به بيرجند و به  خدمات اطالعاتي در زمينهةسازي و ارائ ذخيره

سازد تا با تكيه   آگاهي از اطالعات موجود، نيازمندان به اين اطالعات را قادر مي. خراسان جنوبي

 توليد علم بر قدرت اين اطالعات به توليد دانش و اطالعات جديدتري بپردازند و سهمي را در

  . در سطح ملي داشته باشند
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 فرزانگان و دانشوران، بررسي تاريخ ة تاريخي اين منطقه و بررسي زندگينامةنگاهي به پيشين  

اي از  دهد كه تاكنون سهم قابل مالحظه آموزش، سازماندهي آموزشي و فرهنگ منطقه نشان مي

ته، اما اين اطالعات ناشناخته مانده و توليد اطالعات علمي، ادبي و تاريخي كشور را بر عهده داش

  . پذير نبوده است اگر شناختي هم انجام گرفته دسترسي به آن امكان

شناسي، استانداري يا سازمان ميراث  سيس سازماني مستقل يا وابسته به بنياد ايرانألذا ت  

ي اين ها  فعاليتفرهنگي گامي اساسي در راه ايجاد امكان دستيابي به اين اطالعات خواهد بود و با

ي مكرر جلوگيري شده، نتايج ها پژوهشي از انجام بسياري از پژوهش -سازمان علمي

سازد كه پاسخگوي  اي را مي  و مجموعه شده سازماندهي وهاي انجام شده گردآوري پژوهش

ر  و دها ها، قدرت ي آينده خواهد بود و بهترين امكان را براي شناساندن تواناييها نيازهاي پژوهش

  . ي منطقه فراهم خواهد ساختها عين حال كمبودها و ضعف

  

   طرح ةپيشين

اي جنوب خراسان با نام مركز  اي كه توسط مركز مطالعات و تحقيقات منطقه در خبرنامه

سيس چنين مركزي با پنج بخش أ منتشر شد، داليل توجيهي ت١٣٧٩بيرجندشناسي در آذر ماه 

دشناسي اختصاص داشت و تنها نامي از آن برده شده بود و تابع آمده كه بخش پنجم آن به بيرجن

 منابع ةايجاد مركزي كه هم« آن به ٩ ةي تحقيقاتي اين بخش در مادها در اهداف و سياست

اطالعاتي و تحقيقاتي مربوط به اين منطقه در آن گردآوري شود و بتواند با عكس، اساليد، فيلم، 

هاي فرهنگي و مناظر طبيعي و ذخاير گوناگون  ير جلوهي كامپيوتري و ديگر وسايل و ساها ديسك

  ٤.اشاره شده است» بيرجند را بنماياند

 اعم ها  كار اين مركز مطالعات و تحقيقات كه بيشترين هدف خود را انجام فعاليتةاما از ادام  

نه گو علوم پزشكي ذكر كرده بود، هيچ از مطالعات بنيادي و كاربردي در علوم انساني، بهداشت و

  .  دومي منتشر نشده استةخبري نيست و از اين خبرنامه تاكنون شمار

اي كه توسط استاد محترم دانشگاه فردوسي مشهد و عضو مركز  در همين خبرنامه در مقاله  

نيازهاي پژوهشي «شناسي در مشهد آقاي دكتر محمدرضا راشد محصل و با عنوان  خراسان
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 و ها  مستقل يا وابسته به دانشگاهصورت بهز بيرجندشناسي سيس مركأتدوين شده به نياز ت» بيرجند

 به منابعي كه بايد در اين كتابخانه گردآوري شود اشاره ٣اي در اين مركز و در بند  ايجاد كتابخانه

  ٥.شده است

 آواي بيرجند ةنام اي بود كه در هفته البته تمامي اين اظهار نظرهاي فوق متعاقب بيان مسئله  

اي با عنوان كتاب، كتابخانه،  ريزي آينده در مقاله از پيشنهادات نهايي براي برنامه يكي صورت به

 ملي شهر ةفكر ايجاد كتابخان «.مسائل و تنگناهاي آن در شهرستان بيرجند بدين شرح مطرح شد

 ملي جمهوري اسالمي ايران براي حفظ آثار مكتوب ةاي از كتابخان  زيرمجموعهصورت بهبيرجند 

اي و استاني كه بتواند ضمن نماياندن سهم بيرجند در توليد ميراث مكتوب و  قه منط،بومي

ي اطالعاتي پژوهشگراني كه قصد ها  آورد كه نيازمنديوجود بهاي را  اطالعات موجود، مجموعه

  ٦».هاي منطقه را دارند فراهم سازد ريزي و شناخت توانائي پژوهش، برنامه

  

  ي انجام شده ها فعاليت

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ةارشد كتابخان  تابداري سابق و كارشناسدانشجوي ك

آقاي محمدمحسن گلداني براساس عالقه و پيوستگي به فرهنگ بومي خود يعني بيرجند، شروع 

 جنوب خراسان نموده و تاكنون منابع ةطور كلي منطق به گردآوري منابع مربوط به بيرجند و به

  . شرح زير فراهم آورده استه را باي  قابل مالحظه

 عنوان كه گروه اول هفتاد عنوان و خاص مسائل بيرجند و ١٥٠شامل دو گروه جمعاً  :ها كتاب

.  عنوان كه بخشي از آن راجع به بيرجند است٨٠گروه ديگر با .  استان خراسان جنوبي استةمنطق

 تدوين ةتواند دستماي  از اين منابع مياستفاده. يي كه شناسايي نشده بسيار كم استها احتمال عنوان

 .  جنوب خراسان باشدةتاريخ مفصل شهر بيرجند و منطق

يي است ها ها، سمينارها و ديگر گردهمائي مقاالتي كه استخراج شده از مجالت، روزنامه: مقاالت

از . پوشاند هاي مختلف موضوعي را مي دهد و زمينه  عنوان مقاله را تشكيل مي٦٥٠كه جمعاً 

تمامي مقاالتي كه مجالت و يا منبع آن مربوط به بيرجند نبوده و تنها همان يك مقاله اين ارتباط را 

 . داشته كپي تهيه و صحافي شده است
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 بسيار كمي از تعدادنامه در مركز اطالعات و مدارك علمي ايران و   پايان١٥٠تاكنون : ها نامه پايان

هاي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  نامه  پايانة با محاسباين رقم. دانشگاه مشهد شناسايي شده است

هاي درون سازماني و اخذ  ها عالوه بر ارتباط نامه  كپي از اين پايانةتهي. يابد به دو برابر افزايش مي

مند به گردآوري   مالي اين عالقهة ريال است كه از عهد٢٠٠اي حداقل  مجوز نيازمند هزينه صفحه

 شده فراهم هاي شناسايي نامه تحليلي تمامي پايان اما فهرست توصيفي و. متون خارج بوده است

 .  استگرديده

پذير  هايي كه سند آنها منتشر شده و يا به نوعي دسترسي به آن امكان از طرح: هاي پژوهشي طرح

ي واقع در شهر بيرجند ها ي شهر تهران و يا در سازمانها بوده است و يا كپي آنچه كه در سازمان

آوري شده   تهيه و جمع، بودهها ي ادارات كشاورزي، بهداشت و درمان و دانشگاهها جمله طرحاز 

ي دولتي از ها يي در تمامي سازمانها شود و هنوز طرح  عنوان بالغ مي١٠٠ به هااست كه تعداد آن

جمله آموزش و پرورش و غيره وجود دارد كه دسترسي به آنها نياز به پيگيري براي دريافت 

 بوده كه اين پيگيري نيازمند نيرو و وقت كافي است كه در بضاعت گردآورنده نبوده است مجوز

 . هاي سازماني به انجام رسد و بايد با پيگيري

ي دولتي و غيردولتي گردآوري ها ي سازمانها  عنوان گزارش سازماني و فعاليت٧٠: ها گزارش

اند اطالعات ارزشمندي از اوضاع تو ي بند فوق ميها  به همراه طرحها شده كه اين گزارش

 آموزشي منطقه را ارائه دهد تا در  واجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، هنري، صنعتي، كشاورزي

ي ها البته گزارش. هاي صحيح و مؤثر باشد گيري  آينده مبناي تصميمةهاي توسع ريزي برنامه

  . سازماني بيشتري وجود دارد كه بايد شناسايي و كپي آن تهيه گردد

تواند به  آوري شده كه اين رقم مي  عنوان نقشه مربوط به بيرجند از گذشته و حال جمع٣٠: ها نقشه

شناسي، معادن، روستاها و غيره در  هاي زيادي از انواع زمين ند برابر افزايش يابد زيرا نقشهچ

سايي شده كه شناسي كشور، سازمان منابع طبيعي و نظاير آن شنا  هايي از قبيل سازمان زمين سازمان

  . گيرد هاي سازماني است و در اختيار فرد قرار نمي  آن متضمن ارتباط و توافقةتهي

ي تصويري و صوتي ها  و كاستلوح فشردهشماري فيلم، اساليد،  تعداد بي :منابع سمعي و بصري

پي  كةشناسي و غيره وجود دارد كه تهي ي صدا و سيما، ميراث فرهنگي، بنياد ايرانها در سازمان
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  هنوز اما شده شناساييها  اين سازمان.بر است سازماني و هزينه ي درونها آنها نيازمند ارتباط

 .  منابع اقدامي انجام نگرفته استة تهيدرخصوص

اي از مجالت مخصوص  اين بخش از منابع نيز شامل دو گروه هستند پاره :ها مجالت و روزنامه

ر تنها در يك يا دو مقوله و خبرهاي خود به اين منطقه اي ديگ بيرجند و مسائل منطقه است و پاره

الزم به ذكر است كه در حال حاضر آمار . دهد  عنوان را تشكيل مي٤٠اند كه جمعاً حدود  پرداخته

  .  عنوان نيست٥نشريات جاري اعم از روزنامه و مجله در شهر بيرجند بيش از 

اي از آنها متضمن  ردآوري شده كه پارهشور و اعالميه گومقداري جزوه، كاتالوگ، بر :جزوات

اطالعات ارزشمندي است كه در نوع خود در هيچ منبع ديگري امكان دسترسي به آن وجود 

  . ندارد

  

  نيازهاي طرح  پيش

ي ردر كمتر استان و شهرستاني ممكن است اتفاق افتد كه عاشقي دلسوخته كمر همت به گردآو

 در  تالش كرده ويعدود يك كتابدار اهل دل بيرجندمنابع بومي خود بندد كه از شمار اين م

 اصل نبوده كپي و ةكه امكان تهي  در صورتي و اصل آن، منبع را داشته اصلة امكان تهيكه صورتي

در .  آن را گردآوري كرده است كتابشناختيي به اين دو، اطالعاتسدر نهايت در عدم امكان دستر

پايي با اين افزايش  ود امكانات فردي، كه توانايي پابهحال حاضر ترس از افزون شدن منابع و كمب

 نازنين خود شسته و منابع را در اختيار ة دست از مجموع تا موجب شده،اطالعات را ندارد

 عاقبت كار آن اعتماد كامل داشته باشد و بديهي است كه چنين مركزي  بهسازماني قرار دهد كه

شناسي،  ي معتبر از جمله بنياد ايرانها از سازمانبايد داراي هويت دولتي و وابسته به يكي 

  .  باشدها  و يا دانشگاهياستانداري، سازمان ميراث فرهنگ

 منابع قديمي، بسيار كساني خصوص بهدر شرايط بازار گرم خريد و فروش منابع تاريخي   

تواند بهاي  باشند و احتماالً اين تالشگر دلسوز مي ها مي هستند كه درصدد صيد اين گونه مجموعه

اما نگراني از . بيشتري از اين بازار كسب نمايد تا آنها را در اختيار يك سازمان دولتي قرار دهد

رساني  جايگاهي كه اين منابع خواهند داشت او را بر آن داشته كه عاشقانه به تأسيس مركز اطالع
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چون فرزند خود بيرجندشناسي دل خوش كند و به اميد روزي باشد كه اين منابعي را كه هم

دوست دارد در جايگاهي قرار دهد كه قابل دسترسي تمامي فرزندان اين منطقه و پژوهشگراني كه 

 . نيازمند اطالعات مربوط به منطقه هستند، باشد

رساني بيرجندشناسي و  اندازي مركز اطالع لذا با معرفي اين مجموعه براي تأسيس و راه  

  . شوند ه ميتكميل مجموعه پيشنهادهاي ذيل ارائ

 فرماندار ، مسكوني مرحوم شريفة اختصاص تمام و يا بخشي از خاندرخصوصتاكنون  :فضا

 شهر و با زيربناي نسبتاً وسيعي ساخته شده است به ةترين نقط فراز مرتفع قديم شهر بيرجند كه بر

فته كه هاي چندي توسط نگارنده با سازمان ميراث فرهنگي انجام گر مركز بيرجندشناسي رايزني

  . باشد يافته و پشتيباني شده مي هاي جدي سازمان گيري نيازمند تصميم

شود كه وابسته  بيني مي هاي وابسته به ميراث فرهنگي پيش البته فضاهاي ديگري در ساختمان  

  . ي مسئولين محترم بستگي داردها گيري به مقدورات و امكانات است كه به تصميم

  عه  مجموةكنند ي تكميلها فعاليت

 گردآوري منابع مكتوب اعم از چاپي و خطي بايد تالشي انجام گيرد و چه بسا درخصوص -١

  ،ها هاي زيرزمين يا چاپي شناخته نشده كه در صندوقچه خانه به خانه انجام شود تا نسخ خطي و

اند شناسايي و از صاحبان آن خريداري و يا در صورت عدم رضايت  آلوده و ناشناس مانده خاك

  . امانت گرفته شده و كپي آن تهيه شودبه 

 كه در خطه كپي از نسخ خطي آثار اديبان، علما و دانشمندان اين ةگير براي تهي تالش پي -٢

 مالي داشته باشد از نظر ةكه پشتوان  صورتياين امر در. هاي ايران و جهان موجود است كتابخانه

 امكان گردآوري آنها از طريق مكاتبات و ها و اجرايي و فني كاري است معمول در سطح كتابخانه

  . انتقال اطالعات الكترونيكي بسيار سريع و محتمل است

هاي شناسايي شده و پشتيباني مالي و سازماني جهت انجام اين  نامه  كپي پايانةاقدام جهت تهي -٣

 درخصوصهاي بيرجند كه  هاي دانشگاه نامه رساني براي شناسايي پايان كار و نيز كمك

ها  نامه دست آمده از اين پايان با اطالعات به. اند وضوعات و مسائل بيرجند و منطقه تدوين شدهم



 

  

  شناسي آثار ايراني شناسي و نسخه كتاب58

 اطالعات ةي انجام شده غناي كافي براي ارائها شود كه بانك اطالعات پژوهش بيني مي چنين پيش

  . ريزي را داشته باشد نياز هر گونه طرح توسعه و برنامه مورد

سازي اطالعات آن منابع است تا  ي شده نيازمند سازماندهي و آماده گردآورةهرگونه مجموع -٤

اطالعات كتابشناختي منابع گردآوري شده . امكان دسترسي و بازيابي سهل و سريع آن فراهم شود

باشد كه نيازمند   ورود به كامپيوتر مية دستي تدوين شده و آمادصورت بهو يا شناسايي شده 

  .  مالي استةپشتوان

نويسي و   مناسب خواهد بود كه منابع اين مجموعه چكيده،ر اطالعات كتابشناختيعالوه ب

 در غير اين ، مالي استةسازي شود كه امور فني آن نيازمند نيروي انساني متخصص و پشتوان نمايه

  . صورت اطالعات پردازش كافي نخواهد داشت

  

  هاي طرح  هزينه

 وسايل ضروري مناسب، اعم از قفسه، ميز،  اختصاص فضا و تجهيز آن به لوازم وةهزين -١

  . اي مثل خط اينترنت و امكان ايجاد سايت تحت وب صندلي، كامپيوتر و ديگر امكانات رايانه

هاي مالي را تحمل كرده و مجموعه   زحمتكش كه مشقتة خريد مجموعه از گردآورندةهزين -٢

  . را با تالش وافر خود نسبتاً به روز نگهداري كرده است

 شناسايي  منابعي كه منابعي كه شناسايي شده و اصل آن وجود دارد براي خريد و ياة تهيةهزين -٣

  . شنيداري - و منابع ديداريها ، طرحها ها، گزارش نامه ن تهيه شود مانند پايانآشده و بايد كپي 

يروي رود وجود داشته باشد و نيازمند ن گيري و شناسايي منابعي كه احتمال مي  پيةهزين -٤

  . انساني و زمان است

ي اطالعات منابع، ها سازي مقدمات بانك  ايجاد پايگاه اطالعات كامپيوتري و فراهمةهزين -٥

ها و غيره و ايجاد امكان دستيابي به اين اطالعات از طريق اينترنت و  مشاهير، آمارها، نقشه

  . ي تحت وبها سايت

 و چاپ لوح فشرده الكترونيكي بر روي صورت به اطالعات منابع گردآوري شده ة اشاعةهزين -٦

  .كتابشناسي استان خراسان جنوبيكاغذي آن با عنوان 



 

  

59   بيرجندشناسي رساني طرح ايجاد مركز اطالع

  

  ي اجرايي طرح ها اولويت

  ؛اختصاص فضا و به موازات آن خريد منابع از گردآورنده -١

  ؛به موازات آن ايجاد امكان سازماندهي كامل منابع تجهيز فضا و -٢

   ؛كاغذي و الكترونيكي صورت بهنشر اطالعات منابع  -٣

   ؛تاانتقال منابع به بيرجند و به موازات آن استخدام نيروي متخصص براي ارائه خدم -٤

ي شناسايي، گردآوري و سازماندهي براي به روز نگه داشتن اين مركز ها  فعاليتةادام -٥

  .  الكترونيكيصورت بهرساني از جمله آمارهاي الزم از مركز آمار ايران  اطالع

  

  تايج طرح ن

  ؛ چاپيصورت بهتدوين كتابشناسي بيرجند  -١

  ؛ اطالعات منابع مربوط به بيرجندلوح فشرده ةتهي -٢

يرات آنها بر فرهنگ ثأو ت ها و آثار ايجاد بانك اطالعات مشاهير و فرزانگان با معرفي شخصيت -٣

  ؛و تمدن منطقه

   ؛ع موجودتدوين تاريخ مفصل بيرجند و منطقه براساس اطالعات مناب -٤

ي اطالعاتي در سراسر دنيا از طريق اينترنت و سايت ها دسترسي به تمامي اين فعاليت -٥

  .مخصوص بيرجندشناسي تحت وب

  

  ها  نوشت پي
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