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  سرسخن

  حرفه یا غیرحرفه

اي از مـسائل و مـشکالت در    شود که مجموعه معموالً یک رشتۀ علمی و نیز یک حرفه هنگامی زاده می  
گروه، جامعه، یا کل بشریت را از مسیر  جلو در زندگی ارتباط با یکدیگر، روال عادي زندگی یا روال حرکت به

آورنـد کـه    ها به ایـن اندیـشه روي مـی    گروهی از انساندر چنین شرایطی فرد، عده یا   . کند  مطلوب منحرف می  
  :براي غلبه بر مسائل و مشکالت

ـ الزم است مجموعۀ مسائل مرتبط مورد نظر، هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ وضعیت فعلـی کـامالً            
ولت بـه  هـا را بخـوبی ادراك کـرد و بـه سـه      اي که بتوان آن مورد شناسایی قرار گیرد و مباحث مربوطه به شیوه  

  بندي شوند؛ دیگران فهماند، طبقه
شده براي غلبه بر مـسئله، شناسـایی شوندــ     کارگرفته ها و تجارب به ـ الزم است کل ابعاد مسئله و اندیشه    

ها و  ها مشخص است، و پیامدهاي مثبت و منفی ناشی از کاربرد آن شیوه هایی از مسئله که شیوة غلبه بر آن جنبه
بایـد بـر    اند و  هایی از موضوع که هنوز ناشناخته مانده    ها و حوزه    چنین الزم است جنبه   تجارب، مدون شوند؛ هم   

 .ّي انجام گیرد، معلوم گردند ها مطالعات جد روي آن
هــا، و  هـا، پیامـدهاي اقـدام بـر اسـاس دانـسته       بنـدي دانـسته   بـا پیگیـري مـوارد بـاال و پیـشرفت درگـروه      

گیـرد و   اي از دانش مربوط به یک رشته شـکل مـی   شدن، پیکره  دانسته هاي ارزشمند براي    سازي نادانسته   برجسته
  .شوند مسیرهاي مطالعاتی مربوطه شناسایی می

رسانی به عنوان یک رشتۀ علمی و نیز به عنوان یک حرفه، در حـال گـذر از مـسیري               کتابداري و اطالع  
اي این مسیر قـرار دارد، نیازمنـد بحـث و    اینکه این علم یا این حرفه در کج. ها است مشابه با دیگر علوم و حرفه   

  .بودن یک رشته است شده براي حرفه یا غیرحرفه بررسی در چهارچوب معیارهاي شناخته
  

  :اند بودن، پذیرش عام یافته  معیار زیر براي حرفه5حداقل 
  هاي انسانی؛ اي بادوام از موضوعات یا دلمشغولی وجود حوزه

  ؛)هاي نظري یا دانستهمعرفت (وجود پیکرة مدونی از اصول 
  ؛)هاي عملی دانسته(وجود پیکرة مدونی از عملیات و تجارب 
  وجود استانداردهایی براي عملکردها؛

  .ها و اخالقیات اي مدون از مسئولیت وجود مجموعه
رسـانی، از طریـق پـرداختن بـه      دستیابی به بخش قابل توجهی از این معیارها در حوزة کتابداري و اطالع     

کنـیم   اي، خیـال مـی   اي میسر شده و به باور عده ها اشاره شد، به باور عده  در ابتداي این نوشته به آن   مواردي که 
هـاي کتابـداري و    آثـار ایـن عـدم توافـق را در گـزینش اسـامی متفـاوت بـراي دانـشکده             . که میسر شده اسـت    

 و برخی دیگر بر مطالعـات  رسانی اطالعها بر علم کتابداري و     برخی دانشکده . توان ردیابی کرد    رسانی می   اطالع
نبـودن وضـعیت کنـونی معیارهـاي       این احتمـال وجـود دارد کـه شـفاف         .  تأکید دارند  رسانی  اطالعکتابداري و   

هایی که در دو سه سال گذشـته   در نوشته. پنجگانۀ باال در کشورهاي متفاوت، به این تفاوت نظر دامن زده باشد      
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 بحـث    را بـه رسـانی  اطـالع  که بود و نبـود تئـوري در حـوزة کتابـداري و     ـ بویژه در آثاري به فارسی منتشر شده   
  .خورد چشم می ـ نیز این عدم شفافیت، کامالً به اند  گذارده

هایی در موضوعات پراکنـده، مطالعـات،    جاي استقبال از مقاالت و کتاب    کنم که اگر مدتی به      خیال می 
شدن یک حوزه کنیم، به شـفافیت بیـشتري    یار اصلی حرفه مع5هاي این رشته را متوجه   تحقیقات و حتی ترجمه   

کنم که در آثاري کـه در ایـن    پیشنهاد نمی. یابیم  دست می  رسانی  اطالعدربارة حرفه بودن یا نبودن کتابداري و        
دانـم کـه هـر یـک از معیارهـا       ـ مناسـب مـی   شود هر پنج معیار، همزمان مورد توجه قرار گیرند         حوزه تولید می  

گونه نگاه، به شفافیت بیشتري در آنچه که آمـوزش   باشد که با این. ورد توجه، بحث و نقد قرار گیرد    جداگانه م 
 رسـانی  اطـالع نـامیم، و در پـرداختن بـه امـور عملـی کـه حرفـۀ کتابـداري و                مـی  رسانی  اطالععلم کتابداري و    

  .خوانیم، دست یابیم می
 سردبیر


