
  رسانی المعارف کتابداري و اطالع هدایر

  1ّانی دکتر محمدحسین دی

ّي، ویراستار همکار نرگس نشاط؛       سرویراستار عباس حر  / رسانی  المعارف کتابداري و اطالع   ةدایر
کتابخانـۀ ملـی جمهـوري اسـالمی        : ـ تهـران  .دستیاران علمی محمدحسن رجبی، نرگس نشاط     

  .1381ایران، 

، بیش از هشتاد سال پس از آغـاز     1968رسانی در سال      ارف کتابداري و اطالع   المعةنخستین جلد از دایر   
آمـوزش رسـمی   .  ـ بـه زبـان انگلیـسی انتـشار یافـت      1887آموزش رسمی دانشگاهی این رشته در غرب ـ یعنی  

 آغاز شد و اکنون حدود سی و پنج سـال  1345دانشگاهی این رشته در ایران در مقطع کارشناسی ارشد در سال   
آموختگـان اولـین دورة ایـن رشـتۀ آموزشـی بـه        از آن تاریخ، در حالی که هم مدرسان ایرانی و هم دانش        پس  

رسـانی بـه فارسـی منتـشر شـده       المعارف کتابداري و اطالعةدهند، نخستین جلد دایر    حیات پرثمر خود ادامه می    
  .است

رسـانی ایـران از انتـشار     اطالعالمعارف و هم جامعۀ کتابداري و     ةوجودآورندگان دایر   جا دارد که هم به    
هایی است که توانسته در عین نوپایی این رشته در ایران  المعارف به خود ببالند، زیرا از جمله نادر رشتهةاین دایر

  .اند المعارفی تخصصی باشد که بیشتر محتواي آن را مؤلفان کتابدار این مرز و بوم نوشتهةاسالمی، داراي دایر
خـود از آغـاز آمـوزش رسـمی رشـته کتابـداري در دانـشکده علـوم تربیتـی و              نگارندة این سـطور کـه       

رسـانی ایـران بـوده،     روانشناسی دانشگاه تهران شاهد قطعات ریز و درشت تحوالت در حوزه کتابداري و اطالع   
بینـد کـه در تمـام سـطوح علمـی و        را رشته بالغی مـی 1346کند که رشتۀ متولد شده در سال    احساس غرور می  

ها آنقدر منـابع، آنقـدر تـوان علمـی، و      پردازد و براي این آموزش ی از کاردانی تا دکتري به آموزش می آموزش
. کند ّتی علمی و دلپذیر به جامعه علمی ارائه می المعارفی با کیفیةآنقدر توان مدیریت فراهم آورده است که دایر

هـاي ظـاهري و محتـوایی      مختصر ویژگیخود اجازه داده ضمن معرفی   خاطر همین احساس غرور است که به        به
المعارف، به بیان نکاتی بپردازد که در افزایش کیفیت جلدهاي بعدي، کـه انـشاءاهللا در فاصـلۀ زمـانی                ةاین دایر 

  .ها باشیم، مؤثر باشند کوتاهی شاهد انتشار آن

  المعارف براساس نکات آمده در مقدمهةمعرفی دایر
المعـارف از اوایـل   ةها براي نشر ایـن دایـر   نخستین حرکت«رف آمده،  المعاةگونه که در مقدمه این دایر       آن

 به جامعـۀ  1381ّل، که به حروف آـ ژ اختصاص یافته، در سال     و حاصل کار در قالب جلد او      »  آغاز شد  1373سال  
  .رسانی ایران عرضه شده است کتابداري و اطالع

                                                
  رساني دانشگاه فردوسي استاد گروه كتابداري و اطالع.  ۱



المعارف پوشش داده ة مسائل در این دایربراي ترسیم چهرة واقعی این رشته، گسترة وسیعی از مباحث و  
بـر ایـن   . شده و به وجوه گوناگون، مباحث و مسائل به تناسب درجۀ حضورشان در رشته، پرداختـه شـده اسـت    

سو و از کتابخانۀ آشوربانیپال تـا کتابخانـۀ دیجیتـالی در سـوي           اساس از خوشنویسی تا نشر الکترونیکی در یک       
  .دیگر، توجه شده است

کوتاهترین مقاله در حد نیم ستون و بلنـدترین    . اند  به سه گروه کوتاه، متوسط و بلند تقسیم شده        ها    مقاله
» وجـود اطالعـات مـرتبط   «و » اهمیت موضوع«ها تابع دو ضابطه  طول مقاله . باشد  مقاله در حد چندده صفحه می     

 صـفحه، هـر صـفحه دو سـتون     35در » هـاي  ایران، کتابخانـه «بلندترین مقاله در جلد اول زیر مدخل     . بوده است 
  .چاپ شده است

حـال،   المعـارفی تـألیفی اسـت؛ درعـین    ةهاي دایـر   ها، انتشار مقاله    اصل پذیرفته شده از لحاظ تولید مقاله      
ایـن  . ــ ترجمـه شـده اسـت     هاي غربی المعارفةاي برآورندة مقصود بوده از منابع معتبر ـ عمدتاً دایر  هرگاه مقاله

معـدودي مـدخل منـدرج در برخـی     . در انتهاي خود دارند» افزوده«اي با عنوان   ملهمقاالت، در صورت نیاز، تک    
المعارف کتابداري بـه مـتن   ةهاي فارسی نیز، تلخیص شده و پس از هماهنگ شدن با الگوي دایر              المعارفةدایر
  .اند المعارف اضافه شدهةدایر

  ها موضوع مقاله
رسـانی   اصطالحات و مفـاهیم کتابـداري و اطـالع   . 1 :ها به پنج مقولۀ موضوعی کلی تقسیم پذیرند      مقاله

هاي کتابداري و  ها، و نیز همایش ها و مجامع، نمایشگاه ها، انجمن نام برنامه. 2مرتبط با فرایندها، ابزارها و تدابیر؛ 
ها و  ازمانها، مراکز اسناد و آرشیوها، س نام کتابخانه. 3المللی؛  اي و بین رسانی عمده در مقیاس ملی، منطقه  اطالع

اشخاص حقیقی و حقـوقی در حـوزة   . 4رسانی؛  هاي اطالع ها و شبکه رسانی، و نظام مؤسسات کتابداري و اطالع 
ـ اعم  آثار عمده. 5اند؛   کشور که کاري برجسته در رشته انجام داده       رسانی در داخل و خارج      کتابداري و اطالع  
  .رسانی عـ مرتبط با حوزه کتابداري و اطال از کتاب یا نشریه

هـا از طریـق    گونـه مقالـه   هاي تألیفی بر مستند بودن اطالعات تاکید شده و یکایـک مآخـذ ایـن      در مقاله 
  .ها مورد تائید قرار گرفته است ّت استناد به آن مراجعه به متن هر مأخذ مقابله شده و صح

  گزینی سیاست مدخل
  :ندا در این مورد دو وجه شکل و محتوا، در گزینش دخالت داشته

مثالً ریزنگار (هاي دیگر آن ترجیح داده شده است  شکل فارسی هر مدخل بر صورت : به لحاظ شکل  . 1
هاي شخص یا سازمان از ضوابط مربوط بـه مـستند اسـامی پیـروي کـرده            مدخل). کار رفته   به جاي میکروفرم به   

دف اصـلی، قـراردادن واژة   هرگـاه هـ  ). »الدین ابوالفضل احمدبن علـی  شهاب«، »ابن حجر عسقالنی  «مثل  (است  
جـاي   بـه » هاي ایران، کتابخانه«مانند (سازي بهره گرفته شده است  اصلی در ابتداي عبارت مدخل بوده، از وارونه    

، حالــت مفــرد و بــراي نــوع )کتابخانــه آصــفیه(و مــصادیق ) کتابخانــه(بــراي مفــاهیم ). »هــاي ایــران کتابخانــه«
نوشت آشناتر بوده، شکل کامـل نـام     جز در مواردي که کوته    . رده شده کار ب   ، جمع به  )هاي دانشگاهی   کتابخانه(
فهرسـت رسـمی، بـن    (هـا   از میان متـرادف . ترجیح داده شده  ) ایفال(نوشت آن     بر کوته ...) المللی  فدراسیون بین (

  .برگزیده شده است) فهرست رسمی(تر آن  شکل رایج) فهرست
ها در پیوند با ضابطۀ نام اشخاص و مراجع و    ترین آن   هشت مورد درنظر بوده که مهم     : به لحاظ محتوا  . 2

 .آثار است



  :در مورد اشخاص، به کسانی پرداخته شده است که
  اند؛ شناس برجسته بوده نگار، کتابشناسی، یا نسخه ـ کتابدار، فهرست

  رسانی هستند؛ نظریه در کتابداري و اطالع ـ صاحب
  .اند رسانی بوده ابداري و اطالعهاي کت ـ بنیانگذار فعالیتی در یکی از زمینه

انـد   تر بـوده  رسانی نزدیک در مورد مراجع و آثار، آثار بسیار مهم مرجعی که به حوزة کتابداري و اطالع  
  .حضور بارزتري در دایرةالمعارف دارند) ها و راهنماها ها، فهرست مانند کتابشناسی(

  مؤلفان و مترجمان
هاي دایرةالمعارف در ابتداي جلـد اول   مؤلفان و مترجمان مقالهاسامی یکصدو نود و هشت نفر به عنوان     

  :در این مورد چهار نکته قابل توجه است. آورده شده
عنـوان   هـا بـه   سابقه ها و کم ـ حضور طیف وسیعی از دانشجویان، کارکنان، اعضاي هیئت علمی، با سابقه         

  المعارف؛ةهاي دایر مؤلف یا مترجم مقاله
ــ محمدرضـا    ز اسامی، نام کسانی است که خارج از محدوده تهران سکونت دارندـ تعداد قابل توجهی ا    

، بیگـدلی،  )شـیراز ... (، احمـدي الري، بابـک پرتـو، حیـاتی،      )مشهد... (داورپناه، اسداهللا آزاد، مهري پریرخ، و     
  ؛)اصفهان... (، احمد شعبانی، )اهواز... (عصاره، 

گیري از توان علمی و نگارشی کسانی که کتابدار نیستند ولی در رشتۀ خود از توانایی الزم بـراي          ـ بهره 
  ـ مانند محمد تقی راشد، کاظم موسوي بجنوردي؛ نگارش مقاالت مرتبط با حوزه کتابداري برخوردارند

ـ نـه سـال،    دوده زمانی هشت مشاور علمی و ادارة توانمند این شبکه در مح28اي توانا با  ـ برقراري شبکه  
هـاي علمـی و    اي نـو در فعالیـت   ـ بویژه که فرهنگِ کار گروهی براي مدتی طوالنی، پدیده     برانگیز است   تحسین

  .رسانی در کشور ایران است فرهنگی کتابداري و اطالع
نندگان ک آرایی این دایرةالمعارف همه نمایانگر آگاهی تولید جلد، قطع، کاغذ، اندازة حروف، و صفحه     

امضاي موجود در پاي هـر مقالـه   . المعارف در جهان و ایران است   ةالمعارف به اصول اصلی تولید دایر     ةاین دایر 
  .افزاید ها را می   اي است که هم اعتبار و هم جذابیت مقاله نیز، پدیده

  کند المعارف جلب نظر میةنکاتی که در بررسی متن دایر
باید گفت که دربارة نقش بااهمیت این مرد بـزرگ در   » ب خویی عباس زریا «در ارتباط با مدخل     ) الف

اي که به ایشان اختصاص دارد سه عبارت در پیوند  ّا در تقریباً دو صفحه حوزة فرهنگ و ادب تردیدي نیست، ام
با معرفی آقاي محمد سنگلجی و تقی تفضلی در کتابخانـه مجلـس   ... «: با کتابخانه وجود دارند که موارد زیرند      

عبـاس  «؛ »...پس از بازگشت به تهران، مدتی در کتابخانه مجلس سنا مشغول شـد   «؛  »...راي ملی استخدام شد   شو
کند، از وي در تهیه فهارس کتاب  اقبال آشتیانی که از زریاب به عنوان کتابدار فاضل کتابخانه دارالشورا یاد می

  .»طلبد استمداد می) به تصحیح محمد قزوینی(ّاالزار  شد
توانیم بدهیم، عباس زریاب خویی را در فهرست شـرط   ا وزنی که به محتواي این سه عبارت می  ارزش ی 

نگـار، کتابـشناس، یـا     اند از کتابدار، فهرسـت  که عبارت(اول از شرایط سه گانۀ مندرج در صفحه سیزده کتاب       
  .دهد قرار نمی) شناس برجسته نسخه

سانی نامشان مدخل قرار گرفته که در قید حیـات  در مقدمه آمده است از اشخاص حقیقی ایرانی، ک   ) ب
ّا اشخاصی  شاید براي بسیاري از اشخاص زنده توجیهی قابل قبول براي این تصمیم وجود داشته باشد؛ ام       . نیستند



ها در رشته قراتر از آن است که در قید حیـات بـودن آنـان مـانع معرفـی نقـش         هستند که موقعیت و جایگاه آن     
در حرفـه  . و جامعۀ کتابدار ایران نباید فقط به دلیل درقیدحیات بـودن، آنـان را ندیـده بگیـرد    سازندة آنان باشد  
ّت ایـشان در حیـات    رسانی، استاد ایرج افشار یکی از این استثناها است و مناسب بود که اهمی کتابداري و اطالع  

  .شد المعارف منعکس میةها، در دایر کتابشناسی، کتابداري و مدیریت کتابخانه
مدخلی است که تصور جستجو در زیـر آن کمتـر بـه ذهـن     » ها مرزي داده برنامه انتقال برون«مدخل  ) پ

حـال کـه ایـن اصـطالح وجـود      . موجود است» ها مرزي داده جریان برون«آید؛ در زیر همان مدخل، عبارت        می
آن آورده نـشود؟ یـا وقتـی    عنوان مدخل استفاده نشده و مطالب مربوطـه در زیـر    دارد، چرا از همین اصطالح به   

توانست مدخل قرار گیرد؛  نیز می » ها، برنامه   مرزي داده   انتقال برون «داریم،  » هاي  بروندي، کتابخانه «مدخلی نظیر   
 Transborder Dataنیامـده و  » برنامـه «بویژه که در نام انگلیسی ارائه شده در پانوشت همین مـدخل، کلمـه   

Flowثبت شده است .  
گرچـه در ایـن مـورد در پانوشـت،     . نیـز مطـرح اسـت   » برنامۀ اطالعات براي همه« مدخل مورد باال براي  

Information for All Programme بیـشتر از  » اطالعات بـراي همـه  « آمده، احتمال جستجو در زیر مدخل
  .است» برنامۀ اطالعات براي همه«احتمال جستجو با مدخل 

بـه ترتیـب   ... «گیـري آمـده اسـت     در قسمت نتیجه » رسانی  آموزش اطالع «  زیر مدخل     7در صفحه   ) ت
ّـا در   ام. »اند  دانشجویان کتابداري در چهار مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتري مشغول بوده            

کننـد ارائـه شـده، هـیچ      هایی کـه ایـن سـطوح را تـدریس مـی      اي که براي سطوح تحصیلی و دانشگاه    تاریخچه
 دوره دکتري کتابداري در شیراز و مشهد نشده است، موردي که بـراي سـطوح دیگـر بـا             اندازي  اي به راه    اشاره

  .ذکر تاریخ و نام دانشگاه ذکر شده
اي  براي جـستجو، دور از ذهـن اسـت و نـشانه       » اي  هاي کتابخانه   اتحاد مجدد نظام  «مدخلی با عبارت    ) ث

اتحـاد مجـدد   «ــ   اضـافه گـردد  » آلمان«لمه اگر به انتهاي این مدخل، ک. خاص دربارة محتواي مدخل دربرندارد 
  .شود ـ مفهوم ارائه شده گویاتر می» اي در آلمان هاي کتابخانه نظام

شـوق وافـر   «هاي انجمن کتابداران ایران، آمـده اسـت کـه      در تشریح خدمات کمیته    339در صفحه   ) ج
رپرست ذکر نشده؛ چه سودي دارد که ّا نام این س    ، ام »...سرپرست کمیته براي اعتال بخشیدن به کتابداري ایران         

انـد، نگـوییم کـه ایـن      ، اما به کتابـدارانی کـه آن زمـان را درك نکـرده            »...شوق وافر سرپرست کمیته   «بگوییم  
 بـه  341نیز در صـفحه  . اگر ذکر صفات یک شخص الزم است، ذکر نام او نیز باید مهم باشد . سرپرست کیست 

حال کـه نـام آنـان بـه عنـوان      . ها برده نشده نی اشاره شده، اما نام آنرسا هیئت موسس انجمن کتابداري و اطالع  
هـا نیـز    هاي آنان در اساسنامه انجمن منعکس است، پس باید نـام آن      موسس رسماً ثبت است و حال که دیدگاه       

  .شد ذکر می
ن و کتابخانـه آ » غزنـه «هاي دانشگاهی خراسـان، از مدرسـه شـهر             در معرفی کتابخانه   782در صفحه   ) چ

ّا از خوزستان، در زیر مدخل  هاي جدید دانشگاهی رسیده، ام شروع شده و این تاریخچه ادامه یافته تا به کتابخانه
حـال کـه یکدسـت    . ـ هر چند در تاریخچه خوزستان بـه آن اشـاره شـده    ذکري نشده» هاي دانشگاهی  کتابخانه«

کـار   هـاي متفـاوت، شـیوة واحـدي بـه       مـدخل بودن، اصل حاکم است، چه بهتر که در ارائۀ اطّالعات مشابه در        
  .گرفته شود
شـود کـه    این لفظ در اصطالح به متنی اطالق می       «: این است » راهنما«تعریف ارائه شده براي مدخل      ) ح

براي این مفهوم در مقاله مربوط بـه ایـن   . این تعریف عاري از مانعیت است  . »شخص را از امور معینی آگاه کند      
ّت است که  باید توجه داشت که تأکید بر مفرد بودن تا آنجا با اهمی   . آمده است » اهنماهار«مدخل، همواره واژة    



  .مفهوم از بین نرود
  :مثالً. برخی عبارات یا جمالت مبهم، یا داراي ایراد در شیوة انتقال پیام هستند) خ

 تعریـف  شـود کـه، طبـق    ـ این اصطالح به کتابچه کوتـاه و مختـصري گفتـه مـی           » جزوه«،  693ـ صفحۀ   
 صفحه بیـشتر و  5گردد و، بدون محاسبه جلد، از  یونسکو، جزو انتشارات صحافی نشدة غیرادواري محسوب می 

  . صفحه کمتر است48از 
آنچـه  «و در تعریف این مدخل آمـده  » رسانی وري در کتابداري و اطالع بهره«، زیر مدخل  532ـ صفحۀ   

شود و سـیر ایـن    محاسبه می)فرآورنده(نامیم با عوامل آن  یم) فرآورده(را کاال، محصول، یا خدمت تولید شده     
  .»گردد تلقی می)فرآوري(جریان، تولید 

رسانی، در  باشد که تغییرات ایجاد شده در نیروي انسانی مرتبط با تولید دایرةالمعارف کتابداري و اطالع
 فاصله زمـانی مـورد قبـول، پاسـخگوي     ّت مطلوبتر مطالب جلد دوم و در پیوند با انتشار آن جلد در پیوند با کیفی 

  .رسانی ایران باشد توقعات جامعۀ کتابداري و اطالع


