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  سرسخن

  نهاد اجتماعی

هرگـاه کتابخانـه را هماننـد سـایر     . ایم که کتابخانه یک نهاد اجتماعی اسـت  بسیار خوانده و بسیار شنیده   
هـاي اجتمـاعی    نهادهاي اجتماعی تلقی کنیم، احتماالً به این نکته توجه داریم که کتابخانه سـازمانی از سـازمان           

گیري، تداوم فعالیت و رشد متناسب، یا  ود و اجتماع در شکلش است که بنا به نیاز جامعه ضرورت آن درك می
برنـدة آن   با این دیدگاه جامعۀ ایجادکننـده، حـافظ و احتمـاالً ازبـین    . ّي دارد هاي آن دخالت جد     توقف فعالیت 

هاي فرهنگی، کمتر شاهد سازمان یا تشکیالتی هستیم که دولت یا یکی از  در این دوران، بویژه در حوزه  . است
در چنین شرایطی، با تغییراتی کـه   . دهاي وابسته به آن در ایجاد، نگهداشت و رشد آن دخالت نداشته باشد            واح

وجودآمـده نیـز دسـتخوش     شـود، سـازمان فرهنگـی بـه     در فلسفه یا اهداف یا امکانات واحد حامی حـادث مـی           
 عالئق یـا اجبارهـاي دولتـی یـا     ها،  صورت اکثر نهادهاي اجتماعی امروزي زادة برنامه        در این . گردد  تغییرات می 

گونـه   ها، بسیاري از این ها یا حکومت ها یا با تغییر دولت بر همین اساس است که با تغییر برنامه    . حکومتی هستند 
  .شوند ها می هاي دیگري جانشین آن روند و سازمان ها از بین می سازمان

ها، عالئق و اجبارهـاي دولتـی و حکـومتی،     ها یا تشکیالتی هستند که فارغ از برنامه   در این میان سازمان   
. رسـانند  مانند و در هر شـرایطی کارکردهـاي خـود را بـه انجـام مـی       ّت مردم پابرجا می همواره به خواست و هم   

هـاي ادبـی    ــ انجمـن   اي ــ تـا انـدازه    هاي مذهبی و ها یا تشکیالت در ایران، مساجد و هیئت بارزترین این سازمان 
  .هستند

ایم که هر جا تعدادي خانه بنا شده و تعدادي   دوران حیات خود به چشم خود شاهد بودههریک از ما در
زیرزمین یا ساختمانی بزرگ یا کوچک، صرفاً توسط همان خانوارها بـه   ـ   اند، مکانی   خانوار در آنجا ساکن شده    

هـاي   گیري و فعالیـت  دار شکل مسجد یا حسینیه اختصاص یافته و مردم همان محل با ایجاد هیئتی مذهبی عهده              
ایم که هم در واگذاري زمـین یـا سـاختمان و هـم در تـشکیل هیئـت             همه شاهد بوده  . اند  مسجد و حسینیه شده   
شدة دولتی و هیچ نظام تعیین صالحیت و هیچ نظام دولتی تعیین بودجه دخالت          تعیین  پیش  مذهبی، هیچ قانون از   

هایی خاص، بدون تبلیغات پرسروصدا، توسـط مـردم    الیتهاي خاص، فع ندارد و همه شاهد هستیم که در زمان       
توانـد دخالـت    اي نمـی  ها هـیچ عامـل بازدارنـده    شود و در انجام این فعالیت ها انجام می همان محل در این مکان   

  .وبیش وضعیتی مشابه دارند هاي ادبی نیز کم انجمن. کند
به معناي واقعی خود هستند، زیرا هرگاه قرار ها، نهادهاي اجتماعی  گونه سازمان بر این باور هستم که این

شود و آن فعالیت توسط این فرد یا آن فرد، این گروه یا آن  ها باز می ها انجام گیرد درب آن باشد فعالیتی در آن
هـاي مـوردنظر از هـیچ     ها براي انجـام هرچـه بهتـر فعالیـت     شود و همۀ این افراد و همۀ این گروه       گروه انجام می  
هـا   کوشد که در رقابتی سالم بـا دیگـر افـراد یـا گـروه      که هر فرد یا گروه می  ندارند و مهمتر این    کوششی دریغ 
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  .ّ توان خود، شایستگی خود را به نمایش گذارد درحد
گونه به حیات خود ادامه داده  گرفته باشد، این گونه شکل دانم که این اي را نهاد اجتماعی می من کتابخانه

هـایی قابـل    هاي اسالمی، نمونه ها، بویژه کتابخانه با نگاهی به تاریخچۀ کتابخانه    . باشد  کردهگونه رشد     باشد و این  
هـا در آن   گونه کتابخانه هایی که این جالب است که مکان . توان ردیابی کرد    ها را می    گونه کتابخانه   توجه از این  

هـاي   ها باقی مانده یا ویژگـی  یا اثري از آنها گذشته،  هاي بسیار طوالنی که از عمر آن رغم سال   اند، به   دایر شده 
  .شده هستند ها کامالً ثبت شده و شناخته آن

اي که آن بنا و کتابخانۀ آن بنا را شکل داده، هم بنا و    بسته به استحکام ساختمان و بسته به استحکام ایده        
هـا کـه بـه دسـت اجتمـاع       در آنهـاي مـستقر    اند بناها و کتابخانه    اما کم نبوده  .  است  هم کتابخانۀ آن عمر کرده    

اند  ها و باورهاي آن اجتماع بوده، از بین رفته اي دیگر که مخالف ایده     وجود آورندة آن، بلکه به دست جامعه        به
اند؛ در مقابـل، بـویژه هنگـامی کـه ایـدة اصـلی از اسـتحکام فـراوان            و دیگر در شکل اولیه، امکان بروز نداشته       

هـا و   گونـه مکـان   اي برجـسته از ایـن   نمونه. اند اجتماع به حیات خود ادامه داده   برخوردار بوده، با حمایت جدي      
ها، کتابخانۀ آستان قدس رضوي است که با حمایت پیروان ایدة متبلور در آن، به گفتۀ تـاریخ هفتـصد     کتابخانه

در . سته نبوده استسال به حیات خود ادامه داده و براي این ادامۀ حیات جز به اجتماع، به دولت یا حکومتی واب      
توان  هایی مشابه قابل ردیابی هستند، که از جمله کتابخانۀ حسینۀ ارشاد در تهران را می دوران جدید نیز کتابخانه

اي است کـه مـردم    حسینیه و کتابخانه : این کتابخانه نیز زادة اجتماع است و جامعه حافظ بقاي آن است           . نام برد 
دانند در آن اجـرا   هایی را که مناسب می کنند و مردم برنامه  یت و نگهداري می   اند، مردم آن را حما      را ساخته   آن
  .کنند می

ها بواقـع نهـاد    این کتابخانه. ها در سراسر ایران قابل شناسایی است   گونه کتابخانه   هاي بسیاري از این     نمونه
هـاي دولتـی و    ت سـازمان هـاي دولتـی، و تغییـرا       اجتماعی هستند و نوسانات درآمدهاي دولتی، نوسانات انگیزه       

  .تأثیر است ها بی حکومتی بر آن
هـاي   هاي دانشگاهی و کتابخانـه  هاي آموزشگاهی، کتابخانه  هاي عمومی، کتابخانه    بر این اساس کتابخانه   
ها است، نهاد اجتماعی به مفهومی کـه در   هاي سازمان متبوع آن ها تابعی از خواسته  تخصصی، که بود و نبود آن     

  .شاره شد، نیستندباال به آن ا
هـا اضـافه نکننـد یـا مـواد       ها را ببندند، مواد جدیدي به آن   بر همین اساس است که اگر درِ این کتابخانه        

کـم  . جا کنند یا از بین ببرند، معترض جدي و درازمدت براي این اعمال وجـود نـدارد          ها را جابه    موجود در آن  
هـا از    اسـت یـا مـواد آن    ها اضافه نـشده  اند، یا موادي به آن دههایی که در چند دهۀ اخیر بسته ش       نیستند کتابخانه 

جایی به جاي دیگر انتقال یافته، اما هیچ صداي اعتراضی شنیده نشده، یا اگر اعتراضی بوده بسرعت از بین رفته               
  .است

اي براي اعـالن برجـستگی در کـسب برخـی         هاي اخیر، بویژه در دورانی که نوعی رقابت منطقه          در سال 
انـد و عـاري از    ّت و تـوان یافتـه   هاي عمومی به یاري اجتمـاع قـو   یازات در خراسان در جریان است، کتابخانه  امت

جـا دارد کـه   . انـد  هاي مردم به آبرویی درخور دست یافتـه     رسانی  هاي دولت، و به مدد یاري       رسانی  اتکا به یاري  
هاي اسالمی شهرها مورد تأکید قرارگیرد و گونه رقابت سالم براي بهترکردن شرایط فرهنگی مردم در شورا           این

مورد توجه سایر شوراهاي ... هاي فرهنگی و هنري و  هر اقدام سودمند در جهت خدمت بیشتر به مردم در حوزه
تر از آن در حوزة فعالیـت خـود، تأکیـد     اسالمی قرار گیرد و بر تقلید از آن خدمت مناسب، یا خالقیتی مناسب     

  .کنند
توانـد معیـاري باشـد بـراي      هـاي عمـومی مـی    نی بر خواست مردم در وضعیت کتابخانهتغییرات مثبت مبت 
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هایی از این رقابت سالم براي خـدمت فرهنگـی       نمونه. ارزیابی خدمات فرهنگی شوراهاي اسالمی شهر و روستا       
کننـد   یمنتـشر مـ  » مـشارکت «هاي عمومی در نـشریۀ   هایی که کتابداران کتابخانه توان در گزارش    به مردم را می   

  .شاهد بود
امید است که شوراهاي شهر و روستا به این رقابت سالم در عرصۀ فرهنگی محـل خـدمت خـود توجـه                   

  .ّي مردم در رشد فرهنگی شهر و روستاي خود فراهم آورند کنند و زمینه را براي مشارکت جد
هاي مذهبی به نهاد  یئتهاي مساجد و ه هاي عمومی همتاي کتابخانه    ها، کتابخانه   باشد که با این خالقیت    

  .واقعاً اجتماعی تبدیل شوند
  سردبیر

  


