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  افزایش کیفیت مشارکت مدنی
  

اي براي خود اصولی دارد که ممکن است آن را در قالب شعارهایی که مسیر حرکت فعالیتهاي  هر حرفه
گاه این شعارها از . گونه شعارها نیست رسانی بدون این حرفه کتابداري و اطالع. نمایاند، مطرح سازد  حرفه را می  

 به درون رشته راه یافته است و یا به همان شکل اولیه باقیمانده یـا بنـا بـر خـرد           داخل رشته و گاه از خارج رشته      
تـري را بپوشـاند و یـا بیـشتر بـا        است تـا گـستره وسـیع      مندان رشته دچار پاالیش یا دگرگونی شده        جمعی حرفه 

است که از برون به احتماالً یکی از شعارهایی » ارزد هر کتابی به یکبار خواندن می     «شعار  . واقعیات سازگار شود  
شـود، از نقـش هـدایتگري ایـن شـعار       اما با افزایش روزافزون تعداد کتابهایی که منتشر می. رشته راه یافته است  

اش از رانگاناتـان جـایگزین آن    اي کتابش و یا هر کتابی خواننده     هر خواننده «کاسته شده است و شعار یا قانون        
بـه  . احتماالً در داخل رشته مطـرح شـده اسـت   » هاي بشریتند ظ اندیشهکتابداران حاف«در مقابل شعار » شده است 

هایی از زمان ـ بویژه هنگامی که کتابها به دالیل متفاوت در معرض نابودي قرار داشتند، این شـعار    یقین در برهه
 اما به مرور درك شده است کـه حفاظـت فیزیکـی از کتابهـا در عـین حـال کـه       . هدایتگر کتابداران بوده است   

انـد کـه زنـده مانـدن      آنهـا دریافتـه  . تواند زنده نگهدارنده پیامهاي منـدرج در آنهـا باشـد    نماید، نمی سودمند می 
ها در بین مردمان میسر است و احتماالً همین رواج است که  هاي موجود در کتابها تنها با رواج آن اندیشه اندیشه

تـر کـه عبـارت اسـت از       نوع نگـاه شـعار قبلـی بـه شـعار تـازه      با این . رساند ها یاري می به بیشتر پروراندن اندیشه 
  . تغییر یافته است» کتابداران حافظان و مروجان اندیشه بشریتند«

احتماالً در . است» حمایت از جریان آزاد اطالعات«شعار دیگري که در چندین دهه گذشته مطرح بوده 
اي  ف و بسته به شرایط زمـانی و مکـانی، کـار سـاده    دورانی که ممانعت از جریان آزاد اطالعات، به دالیل مختل      

هـاي اطالعـاتی نیـاز بـه      با رواج فناوریها و شـبکه    . داد  بود، خط حرکتی مشخصی پیش روي کتابداران قرار می        
اي تغییر یافته است که هم ممانعت از جریان آزاد  چرا که شرایط به گونه  . شود  پاالیش در این شعار احساس می     

سوگیریهاي نامناسب و مخرب، بسته به شرایط زمانی و مکانی، در جاده جریان آزاد   رد و هم    اطالعات وجود دا  
اطالعات در حرکت است و متأسفانه بخشی قابل توجه از این سـوگیریهاي عمـدي بـه سـهولت قابـل شناسـایی         

وانـد بـه همـان    ت مشی حمایت از جریان آزاد اطالعـات، دیگـر نمـی    در چنین شرایطی شعار، ایده یا خط     . نیستند
توانـد مـسیري    کـنم پـاالیش مطلـوب مـی       گمـان مـی   . شدت قبلی مورد توجه قرار گیرد و به پاالیش نیـاز دارد           

ترافیـک بـاال،   . دارد، بنمایانـد  رسانی امروز در آن گام برمـی  تر از آنچه را کتابداري و اطالع      تر و روشن    گسترده
ي اطالعاتی، این نکته را آشکار ساخته اسـت کـه در      ها  فشرده و بدون کنترل اطالعات در حرکت درون شبکه        



باشـد، برطـرف    این دوران یکی از مهمترین مشکالت جریان آزاد اطالعات که همانا عمل انتقال اطالعـات مـی         
کننـده،   اما مشکل بزرگتر یعنی قابلیت شناخت اطالعات باکیفیت از اطالعات غلط، نامناسب، گمراه . شده است 

کافی است صـندوق پـست الکترونیکـی خـود را بـاز      . رخ نموده است... مدار و  انه، شایعهسوگیرانه، بدون پشتو 
تی کتابـداران کـه همـواره بـر محتواهـاي          . کنید تا در مقیاسی کوچک با این مـشکل روبـرو شـوید             وظیفـه سـنّ

ت و کیفیت جریـان آزاد ا   طالعـاتی کـه   اطالعاتی فاخر، ناب، باکیفیت، ماندگار یا علمی تأکید داشتند در کمی
امروز شاهد آن هستیم چیست؟ تردیدي نیست، گستره وسیع قابلیتهـاي انتقـال اطالعـات از سـویی و محاصـره                  

 که عدم مدیریت درست آن کیفیت، شرایطی را به وجود آورده است     اطالعات با کیفیت به وسیلۀ اطالعات بی      
ورود، گـزینش مـسیرهاي   . کنـد  وزن با خطرات آلودگی هوا یا آلودگی صدا را به ذهن تداعی می          خطراتی هم 

برداري از منابع معتبر در مسیر پلشتیهاي راه یافته به جریان آزاد اطالعات، تبحـر خاصـی را طلـب      مناسب و بهره  
دهنـده   دهنده و اطالعـات تنـزل   د معیارهاي تمایز بین اطالعات ترفیعتوانن اي می چه کسانی از چه حرفه   . کند  می

  معنوي کاربران را بشناسند و به کاربران بنمایانند؟ / جایگاه علمی
پـذیریم کـه اطالعـات       ایم کـه مـشکالت انتقـال اطالعـات، دیگـر وجـود ندارنـد و مـی                   گرچه پذیرفته 

ر جریان آزاد اطالعات امروزي حضور دارد، امـا اینگونـه   معنوي انسانهاي امروزي د  / دهنده جایگاه علمی    ترفیع
در ایـن مـورد نیـز    . هاي مادي و عملی انتقال اطالعات دسترسی داشته باشـند   داشته  نیست که همه انسانها به پیش     

هـاي دسترسـی بـه     هزینـه . مانند بسیاري از موارد اجتماعی دیگر نابرابري بـه شـدت دور از عـدالت وجـود دارد          
هاي نگهداري و تداوم استفاده از آنهـا بـراي بـسیاري از اقـشار و      افزاري و هزینه  افزاري و نرم    سختهاي    حداقل

شعار . روز افزایش یابد تواند روزبه افراد جامعه غیرقابل تحمل است و وجود شکاف طبقاتی در این حوزه نیز می   
تی کتابداران     که نابرابریهـاي مـادي دسترسـی بخـش         چگونه در شرایط این زمانی    » کتابخانه براي همه است   «سنّ

عظیمی از انسانها را به اطالعات نامیسر کرده است، باید پاالیش شـود تـا از نابرابریهـاي دسترسـی بـه اطالعـات             
  ناشی از نابرابریهاي مادي بکاهد؟ 

ورود آسان آلودگیها به جریان آزاد اطالعات، فقدان تبحـر در شناسـایی و گلچـین اطالعـات پـاك از                 
عات آلوده و تالش براي کاستن از نابرابریهاي مادي براي دسترسی بـه اطالعـات، بـویژه در کـشورهاي در         اطال

در یـک  . شود، نامیسر کرده اسـت  حال توسعه، بهبود شرایط زندگی را که از قابلیتهاي تک تک افراد ناشی می       
آنها نیز با مقیاس .قابل ردیابی باشدنگاه کلی شاید با درجاتی کمتر این سه معضل در کشورهاي توسعه یافته نیز      

  . توانند به قدري که شایسته آن هستند، در بهبود شرایط زندگی خود نقش داشته باشند متناسب با خود نمی
بایدها . خواهیم به آن برسیم، تأکید دارم در این سرسخن، نه بر آنچه که باید بکنیم، بلکه بر آنچه که می

چـون هـدف، رسـیدن بـه     . خواهیم برسـیم و چگونـه، انـدك اسـت     ما به کجا می   ها بسیار است، ا     در همه حوزه  
اي بهتر از جوامع امروز است، تواناسازي همه افراد جامعه براي نقش داشتن در شرایطی که بهبود زنـدگی     جامعه

 از بنا بر مقدمات ومؤخرات این سرسخن، وظیفه کتابدار ایـن دوره را متفـاوت  . سازد، ضروري است را میسر می  
خالصه » افزایش کیفیت مشارکت مدنی«دانم و این وظیفه را در عبارت  هاي گذشته می وظایف کتابداران دوره

تواند بر افزایش کیفیت مشارکت مدنی تأثیر قابل توجه داشـته باشـد، بـه     در این نوشته سه مسیر که می   . کنم  می
جایگاهی مناسب براي حرفه کتابداري در شـرایط  رسد این سه مسیر     به نظر می  . اختصار مورد اشاره قرار گرفت    



 اسـتفاده کـنم و   (Knoelede Manager)اگـر بـه جـاي کتابـدار از واژه دانـشورز      . آورد امروزي پدید مـی 
حرکـت  «محـور تلقـی نمـایم، در آن صـورت      اي همـسوتر بـا علـم      دانشورزي را در مقایسه با کتابداري، مرحله      

ـت مـ      کـل مـسیر حرکـت کتابـداران را در دنیـاي امــروزي      » شارکت مــدنیدانـشورزان در مـسیر افـزایش کیفی
  . نمایاند می

از مقاالت یا سرسخنهاي کوتاه، درباره شعار افزایش کیفیت مشارکت مدنی با محوریت سه چالشی که            
توانـد رهنمـونی بـاارزش بـراي کتابـداران معاصـر باشـد، اسـتقبال          در این نوشته به آنها اشاره و ادعا شد که مـی    

  . شود یم
  محمدحسین دیانی

                                   سردبیر


