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چڪیده

هدف: در این مقاله استدالل می شود مفاهیم بومی در حوزه کتابداری 
و اطالع رسانی بیش از آنکه محصـول دیدگاه رشقـی یا غربی باشد، 

انسانی است و با ذات نیاز برش عجین است.
روش/ رویكرد پژوهش: نویسنـده با بررسی متون به تحلیل پرداخته 

است.
یافته ها: بسیاری از مفاهیم، ریشه در فرهنگ اسالمی، قرآنی و روائی  
دارد. محققان می توانند در تحقیقـات خود و به ویژه در مبانی نظری 

از آن استفاده کنند.
اصالت/ارزش: مشابه این تحلیل قبالً صورت نگرفته است. امید می رود 
که با تحقیقات بیشرت، مبانی محکم تری در این حوزه برای بومی سازی 
تحقیقات به دست آید. با معرفی پاره ای مفاهیم بنیادی کتابداری و 
اطالع رسانی که ریشه در مبانی فکری اسالمی در ایران دارد، امید 
مـی رود که سایر حـوزه های  علـوم انسـانی هم اقدامـی مشابـه انجام 

دهند.
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مقدمه 
علوم مختلف انسانی و غیرانسانـی )مانند ریاضی، پزشکی، علوم پایه و ...( ریشه در نیاز بشر 
به آنها دارد. هرچه نیاز انسان عینی تر و واقعی تر باشد علم )و یا علومی( که متناظر با آن است 
از استحکام و ماندگاری بیشتری برخوردار است. در گذشته اسالمی، علوم را برحسب درجه 
نیازمندی انسان به آنها، گاه به علوم مقدم و مؤخر و یا علوم اشرف و اخس تقسیم می کردند 

)ابن حزم، 1369(.
کتابـداری و اطالع رسـانی به معنای رایج آن، از دانش های جدیدی است که در جهان 
سابقه زیادی ندارد و به این مفهوم در ایران سابقه آن بسیار کمتر است، اما به آن معنا نیست 
که مفاهیم آن در جامعه اسالمی- ایرانی ما سابقه نداشته باشد. با گسترش منابع اطالعاتی پس 
از انقالب صنعتی اروپا، کتابخانه ها با حجم انبوهی از مواد اطالعاتی مواجه و به ناچار مجبور 
شدند برای سامان دادن آنها و استفاده بیشتر و به موقع به طرح های رده بندی متوسل شوند. 
ازجمله این طرح ها، طبقه بندی های مرسوم و متداول ازجمله دیوئی و ال.سی است که در 
کشورهای انگلیسی زبان و طرفداران آن کاربرد و توسعه فراوان یافته است. امروزه به ویژه در 
کشور ما بسیار مشاهده می شود که وقتی نام کتابداری و اطالع رسانی برده می شود بعضی ها 
آن را ذاتاً آمریکایی می دانند. همراهی آن با فناوری های الکترونیکی مزید برعلت شده و 
  1 . استاد كتابداری و اطالع رسانی دانشگاه تهرانپژوهشگران و دانشجویان همواره در تحقیقات دانشگاهی و پروژه های کاربردی روبه سوی 
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غرب دارند و یافته های آنان را دوباره در اینجا می آزمایند و چنانچه بخواهند بیشتر تالش کنند 
سعی در بومی سازی آن می کنند، غافل از آنکه بسیاری از مفاهیم کتابداری و اطالع رسانی )که 
یک مفهوم انسانی است( در بین همه جماعات انسانی ریشه دارد که استخراج این ریشه ها 

می تواند در تقویت باورهای اجتماعی و فرهنگی آنها بسیار مؤثر باشد.
این باورها و بازنگری ها نه تنها در تقویت بنیه علمی و هویت بخشی علمی تأثیر دارد، 
بلکه افراد را وادارمی کند تا مقلد ِصرف نباشند و به آنچه خود دارند بیندیشند و در مقام نّقادی 
نسبت به آنچه از دیگران می گیرند برآیند. بحث و بررسی بر روی چنین مقدماتی از آن جهت 
اهمیت دارد که در کشور ما بسیارند دانشجویان و حتی استادانی که چون با زبان عربی و حتی 
فارسی قرون قبل آشنا نیستند، با ریشه  های مفاهیم ارتباط بر قرار نمی کنند و به ناگزیر بسیاری 
از مفاهیم انسانی را ذاتاً غربی می دانند. بیگانگی نسبت به زبان عربی تا آنجا پیش می رود که در 
برنامه دوره کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی در بازنگری جدید در وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری آموزش زبان عربی را حذف می کنند. کسانی هم هستند که سخت شیفته فناوری اند 

و همراه و همگام با آنان به تحقیقات وب و وب شناسی مشغول اند.
بنابراین طرح این مباحث به معنای دست کم گرفتن پژوهش های دیگران و از جمله 
غربیان نیست )علم از هر جا که باشد ارزشمند و قابل احترام است(، بلکه سخن در این است 
چرا باید آنچه را که خود داریم از بیگانگان تمنا کنیم و یا اگر از دیگران می گیریم دست کم 
بدانیم که خود نیز مشابه و شاید در مواردی بهتر از آن مفاهیم را داشته و داریم. این سبب 
می شود که وقتی در صحنه علمی حاضر می شویم استنادات ما صرفاً گفتار دیگران نباشد، 
بلکه از خود هم چیزهایی را نقل می کنیم. اتخاذ چنین شیوه ای مقاالت و سخنرانی های ما 
را پربارتر و مستمعان بیشتری را به خود جلب می کند و به میزان تسلط ما بر دانش بومی و 
میراث فرهنگی و نوع ارائه، افراد به استماع نظرات ما عالقه مندتر می شوند و قطعاً در پذیرش 

مقاالتمان در سطح جهانی نیز تأثیر مثبت دارد.
اگر به دنیای سلطه اعتقاد داشته باشیم خواهیم پذیرفت که سلطه گران می خواهند سایر 
ملت ها تحت سلطه  دائمی باشند؛ به ویژه این سلطه از نظر فرهنگی و علمی برایشان حساس تر 
و مهم تر است. آنها وقتی ببینند که ملت تحت سلطه غذای فکری خود را نیز از آنها می گیرد 

قطعاً رضایتمندتر می شوند.
علت دیگرِ طرح این موضوع بازخوردی است که از بیان این مسائل در کالس های 
درس داشته ام. بسیاری از دانشجویان عالقه مندند که به هنگام استناد، به مطالب، منابع و متون 
خودی نیز استناد کنند و ریشه های مسائل علمی و فرهنگی را در میراث ملی و اعتقادی 
جست وجو کنند، اما به دلیل ضیق وقت و کمبود اطالعات و ناتوانی در استفاده از متون 
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قدیمی از خیر آن می گذرند و تالش می کنند زودتر تکالیف خود را انجام دهند. قطعاً نظام 
آموزشی و حدومرزهایی که در این زمینه تعیین می کنند نیز در ایجاد چنین محدودیت هایی 

بی تأثیر نیست.
همان طور که اشاره کردم بیان این مطالب به هیچ وجه به معنای دست کم گرفتن تحقیقات 
دیگران نیست، بلکه تأکید بر بررسی و کنکاش درباره ادبیات و معارف بومی است. البته 
بدیهی است که فناوری های جدید ارمغان غرب است، اما مفاهیم اساسی و بشری مفاهیم 
همیشگی و ماندگار و مربوط به همه انسان هاست و هر ملتی به فراخور سابقه فرهنگی، 
مذهبی و تاریخی خود دارای توانمندی هایی است که باید آن را در کنار ضعف های آن 
بررسی و مطالعه کند. به عنوان مثال اگر به جدول نیازهای مازلو )که اینک شهرت جهانی یافته 
و همواره مورد استناد قرار می گیرد( بنگریم می بینیم که معادل آن و چه بسا کامل تر از آن در 

آیات و روایات اسالمی وجود دارد2.
این مورد به عنوان نمونه ذکر شده واالّ اگر در موارد گوناگون جست وجو کنیم مطالب 
بسیار فراوان است؛ مثاًل تقوای اسالمی چه بسا اینکه تحت عنوان خودکنترلی تودد و 
معاشرت با مردم تحت عنوان EQ )فرامرزی، همایی و  حسن، 1388، ص 8( و یا مراقبه و 
محاسبه تحت عنوان خودارزیابی )هویدا و آقابابایی، 1388، ص147( در علوم مدیریت و 
روان شناسی از جانب دیگران مطرح شده و از این قبیل بسیار است. مفاهیم بنیادی کتابداری 
و اطالع رسانی همچون بسیاری از حوزه های علوم انسانی ریشه در فرهنگ همه ملت ها و 
اقوام دارد. به عنوان مثال تحقیق به روش دلفی مشابهت بسیار با اجماع دارد؛ مطالعات زمینه ای 
چیزی شبیه اصطالح شأن نزول است؛ زندگینامه نگاری با علم رجال و در پاره ای از موارد 
تاریخ، همبستگی زیاد دارد؛ مطالعات موردی و کیفی با تحقیقات محلی و گزینش های 
موردی مشابه است؛ روش های استنادی با علم الحدیث یا علم الکالم می تواند هم پیوند باشد.

یورلند در پایگاه کشتی حیات معرفت شناسی3 )2010( خود اهّم مباحث کتابداری و 
اطالع رسانی را مطرح کرده و بعضی از آنها را مفاهیم کلیدی می نامد. باتوجه به این منبع، 
عمده مفاهیمی که می توان برای آن تناظراتی در فرهنگ اسالمی- ایرانی یافت عبارتند از: 
سازماندهی دانش )ko(، کتابشناسی، فهرست و فهرست نگاری، نظم استنادی، سلسه مراتبی، 
نمایه سازی، بازیابی اطالعات، اصول تقسیم، اصل خاستگاه، نمایه درخواست محور، زمینه، 

روابط معنایی، خوشه بندی، مقوله بندی، کتابخانه، طبقه اصلی و مانند آن.
قابل به ذکر است که براساس تحقیقی که فدائی )1389( انجام داده است خاستگاه 
کتابداری و اطالع رسانی را کتابخانه نمی داند، بلکه کتابخانه را به عنوان بزرگترین نیازی که 
انسان به اطالعات دارد معرفی می کند. بدیهی است چنین چرخشی در تعریف، هم تعریف 

 2. به عنوان مثال كاد الفقر ان یكون كفرا برای

 نیازهای مادی و انكحوا االیامی منكم والصالحین

 من عبادكم و امائكم... برای نیاز های جنسی و

 یرفع الله الذین آمنوا  منكم و الذین اوتوا العلم

درجات برای نیازهای خودشكوفایی

3. Epistemological life boat

ریشه های فرهنگی و بومی
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کتابداری و اطالع رسانی را اصالح می کند و آن را با ذات نیاز انسان به اطالعات پیوند می دهد، 
و هم دایره آن را از وضعیت قبلی فراتر برده و دو حوزه مدیریت دانش و نشر را )که هریک 
به نوعی در اطالع رسانی و بازیابی دخیل اند( دربرمی گیرد. به عبارت دیگر هرجا سخن از 
نیاز اطالعاتی مي شود بازیابی آن نیز مطرح است و هر جا بازیابی مطرح باشد طبقه بندی و 
نمایه سازی مناسب و بهینه برای به حداکثر رساندن بهره برداری هم مطرح می شود. در این بین 
کاربری بالفعل و بالقوه هم جنبه دیگر این نیاز است )فدائی، 1389( که درمجموع نیازمندی به 
اطالعات و بازیابی آن، جز در رابطه با کاربر و کاربران تعریف نمی شود. از این رو کتابداری 
و اطالع رسانی علمی است که متکفل بازیابی و ارزیابی اطالعات مناسب برای مخاطب 
مناسب در زمان و مکان مناسب می باشد. اکنون با این مقدمه ضروری است که به بنیادهای 
فکري-  فرهنگي در مفاهیم کتابداری و اطالع رسانی به طور اجمال پرداخته شود. همان طور 
که گفته شد براساس تحقیق پیشگفته یورلند و نیکلیسن، پاره ای مفاهیم بنیادی کتابداری و 
اطالع رسانی را به ترتیب ذکر می کنم. الزم است تذکر دهم که لزوماً نباید مفاهیمی که ارائه 
می شود دقیقاً با اصطالحات ساخته شده امروز برابر باشد، بلکه اگر بتوان مفاهیم را به گونه ای 

به هم مرتبط کرد نیز مقصود حاصل می شود. اینک به توضیح این اصطالحات مي پردازم:

• نیاز به اطالعات
 نیاز به اطالعات و دانش چیزی نیست که کسی منکر آن باشد. در مورد مسائل عادی زندگی 
همه بدون وقفه تالش می کنند؛ تالش بدون داشتن آگاهی و اطالع ممکن نیست. به طور مثال 
وقتي کسي برای تالش در معاش کوشش می کند قطعاً دانش مرتبط با آن هم مّد نظر اوست. لذا 
وقتی گفته می شود »من ال معاش له ال معاد له« به معنای اهمیت ضرورت جست وجوی طبیعی 
و عادی برای دریافت اطالعات برای بهینه سازی امر معاش است. اما آنچه کمتر مورد توجه قرار 
می گیرد تالش و عالقه برای کسب علم و دانش است که نیازمندی به آن براي رفع حوائج اولیه 
زندگی کمتر مورد توجه قرار می گیرد. از اهم استناداتی که می توان در این باره آورد عبارتند از:

- »الناس ثالثه، فعالم ربانی، و متعلم علی سبیل النجاه و همج رعاء«، مردم سه دسته اند: 
عالم ربانی، طالب علم و آموزنده ای که به راه نجات و رهایی یافتن است )نهج البالغه، 1381، 

حکمت 139(.
-  »ال فقَر اَشدُّ مَِن الَجهِل ، ال ماَل اَعوُد مِن الَعقِل«، هیچ تهیدستی ای سخت تر از نادانی 

و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست )کلینی، 1348، ج1، ص30( .  
- »لو علم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه و لو بسفک المهج و خوض اللحج« )کلینی، 

1348، ج1، ص43(.
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• جمع آوری اطالعات و دانش
 جمع آوری هدفمند اطالعات و دانش دومین گام برای بازیابی درست و به موقع در حوزه 

کتابداری و اطالع رسانی است؛ ازجمله می توان به موارد زیر در این باره اشاره کرد:

• حفظ و نگهداری

- »احتفظوا بکتبکم فانکم سوف تحتاجون الیها«،  کتب خود را حفظ کنید همانا بزودی 
به آنها محتاج خواهید شد )کلینی، 1348، ج1، ص67(.

این روایت به اجمال راز و رمز ذخیره سازی به منظور بازیابی را بیان می کند. در این 
روایت به حفظ و نگهداری کردن کتب )مجموعه  اسناد( اشاره دارد. حفظ از همه جهات 
می تواند مطرح باشد؛ چه جنبه های فیزیکی و یا جنبه های معنوی به لحاظ جلوگیری از 
تحریف و تخریب؛ علت آن هم دقیقاً بیان شده و آن احتیاج و نیاز برای استفاده است. در این 
روایت روي این نکته تأکید شده که نیازمندی و احتیاج به استفاده از کتب و محتوای آن، راز 
و رمز نگهداری آنهاست؛ واالّ چنانچه نیاز به استفاده نباشد نگهداری آن نیز ضرورت ندارد. 

صیغه جمع و امر به همه و باتوجه به معنای گوناگون کتاب می تواند جالب توجه باشد.

• گزینش منابع

 اصل دیگری که در کتابداری و اطالع رسانی مطرح است اصل انتخاب و گزینش منابع است. 
همه چیز را باتوجه به فرصت کم نمی توان جمع آوری کرد و یا به دنبال آن بود. این اصل هم 
برای نیازمندی های فردی مطرح است و هم برای نیازمندی های اجتماعی. هیچ کس نمی تواند 
به همه مسائل احاطه پیدا کند و به قول معروف همه چیز را همگان دانند، به همین سیاق هم 
کتابخانه  نمی تواند همه چیز را داشته باشد، لذا باید گزینش کند. این گزینش بیش از آنکه به 
لحاظ اخالقی و تربیتی مهم باشد، به لحاظ زمانی و محدودیت عمر دارای اهمیت است. علی 

علیه السالم می فرماید:
- »العلمُ کثیٌر والعمر قصیر، فخذوا من کل علم روائحه« 

علم فراوان است و عمر کوتاه، پس از هر علمي خوشه چیني کنید.

•  سازماندهی

سازماندهی اصل دیگری از کتابداری و اطالع رسانی است. در گذشته سازماندهی را اساس و 
پایه استوار کتابداری می دانستند، به گونه ای که مهم ترین درس در نظام آموزشی آن محسوب 
می شد، اینک وب و وب شناسی به گونه ای جای آن را گرفته است اگر چه آن هم به نوبه 

ریشه های فرهنگی و بومی
مفاهیم کتابداری و اطالع رسانی



138
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابدا ری و سازماندهی اطالعات | شامره 91 

خود بر انواعی از سازماندهی مبتنی است.  به هر حال سازماندهی امر مهمی است و بدون 
آن کارِ تنظیم و تنسیق اطالعات زمین می ماند و انبوه نامنظم اطالعات نه تنها فایده و کاربردی 

نخواهند داشت بلکه مزاحم و موجب دست وپاگیری خواهند شد.
از آنجا که کتاب دارای مفاهیم گوناگون است، هم به معنای آنچه بین دو الیه جلد قرار 
گرفته است می آید، هم بر معنای قانون و قانونمندی است و هم به معنای وسیله انتقال دانش 
است! )رجبی، فصلنامه کتاب، شماره های 1 و 2(. در این معنا دانش ذهنی را باید عینی کرد. 
می توان با کتابت، هریک از معانی فوق را برای آن درنظر گرفت. اگر این روایت »قیدوا العلم 
بالکتابه« )مجلسی، 1403ق، ج 74، ص 139( را بر مجموعه روایت ها اضافه کنیم که دانش 

را با کتابت و یا نوشتن مهار کنید، می توان چنین برداشت کرد:
1. دانش عیان: دانش را عیان کنید و آن را با نوشتن به بند بکشید، آن را رام سازید،آن 

را روشن و علمی کنید تا همگان از آن استفاده کنند. دانش وقتی درونی است، رام نیست و 
ناآرام است و همواره مرغ خیال آن را به این ور و آن ور می برد، مگر آنکه آن را با بنِد کتابت 

محدود و محصور کنید.
2. پردازش: آن را پردازش و قانونمند کنید؛ عبارت دانش را با کتابت به بند بکشید 

می توانید به قانونمند کردن و پردازش ناظر باشید. زیرا به هنگام نوشتن، بسیاری از خیاالت 
به واقعیات تبدیل می شود. دانش با نوشتن و مکرر خواندن آن پردازش می شود و از آنجا که 
نوشته سندی است که از هر کس به جای می ماند، هر کس سعی در عقالنی و منضبط کردن 

آن دارد، زیرا هر نوشته مبیّن شخصیت فرد است.
3. حفظ: حفظ و نگهداری ویژگی سوم است که با قید و بند کردن حاصل می شود، 

یعنی اگر دانش مکتوب شود از فراموشی محفوظ می ماند. دیگران از آن نسخه برداری می کنند 
و باعث انتشار می شود.

4. قانومنندی: قانونمنـدی نشان از نظم دارد، آنچه را که انسان مقید می کند باید منظم 

باشد زیرا مکتوب نامنظم خاصیت ماندگاری براي انتقال را ندارد. نه خود فرد و نه دیگری از 
مکتوبات محافظت شده، بدون نظم و انضباط بهره نمی  برند. بنابراین روایت به نوعی می تواند 

به نظم و انظباط اشاره داشته باشد.
5. حفظ: در این روایت تأکید بر حفظ و به بند کشیدن دانش با نوشتن و کتابت است 

و سخن از محمل خاص نیست، بنابراین هم کاغذ و هم هر محمل دیگری می تواند این مهم 
را به انجام رساند.

6. روشمند کردن: باز می توان چنین برداشت کرد برای به بندکشیدن دانش به گونه ای که 

هم برای خود و هم برای دیگران قابل استفاده باشد، روش امر مهمی است. درواقع خود علم 
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جز روش و اتکاء بر تقسیم بندی و طبقه بندی چیز دیگری نیست.

• بازیابی

 نیازمندی به اطالعات جزو اساس علم کتابداری و اطالع رسانی است. فدائی )1389( در 
مقاله ای بازیابی را اساس و پایه علم کتابداری می داند. در این مورد می توان به روایت »احتفظوا 
بکتبکم فانکم سوف تحتاجون الیها« کتب خود را حفظ کنید همانا به زودی به آنها محتاج 
خواهید شد )کلینی، 1348، ج1، ص67( استناد کرد. به نظر می رسد بخش دوم این روایت )که 

اشاره به احتیاج به کتاب )علم( را متذکر می شود( بیانگر توجه به بازیابی است.
همچنین علی علیه السالم در آخرین فرازهای زندگی که به فرزندان و همه مردم جهان 
وصیت می کند، تأکید به نظم کرده است. نظِمِ امر عالوه بر توجه به سازماندهی به بازیابی 
هم مشعِر است، زیرا نظم در کارها انسان را در پیشبرد امور موفق می کند. نظم امر یعنی هر 
چیزی را به جای خود گذاشتن و روال و ترتیب امور را درنظرگرفتن. متن بخشی از روایت 

این است:
- »اوصیکـما و جمیـع ولدی و اهلـی و من بلغـه کتابـی بتقـوی اهلل و نظـم امرکـم« 
)نهج البالغه،1381، نامه 47(، من شما و همه فرزندان و خاندانم را، و همه آن کسانی که نامه 

من به آنها می رسد را به تقوا و نظم در امور سفارش می کنم.

•  اشاعه

یکی دیگر از مفاهیم پایه کتابداری و اطالع رسانی اشاعه است. اشاعه یعنی رساندن اطالعات 
مورد نیاز نیازمندان به اطالعات در زمان و مکان مناسب. تعبیر اصلی این خدمت اشاعه 
گزینشی اطالعات است که در آن کتابدار و اطالع رسان با برنامه قبلی از نیازمندی های 
متقاضیان مطلع می شود و با جست وجو در پایگاه ها، نیازمندی های اطالعاتی را برای آنان 
ارسال می کند. روایت »زکوه العلم نشره« )تمیمی آمدی،1366، ج4، ص 1638( می تواند ناظر 
به این خدمت باشد. نشر و انتشار علم جزو وظایف اصلی کتابداری و اطالع رسانی است. 
پس آن کس که علم خود را منتشر می کند هم زکات علم خویش را پرداخته و هم به معلومات 

خویش افزوده است.
در روایت است که سخن را باید در اختیار سخن دان و سخن سنج قرار داد. این وظیفه 
کتابدار و اطالع رسان است که علم را منتشر کند اما وظیفه او هم هست که کاربر را بشناسد. 
در روایت است که علی علیه السالم به هنگام توصیف پیامبر اسالم، او را به طبیبی تشبیه 
می کند که داروی خویش را به همراه  دارد و کوچه به کوچه به دنبال بیمار می گردد تا او را 
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مداوا کند و بر زخم ها مرهم نهد )نهج البالغه،1381، خطبه  107(.

• یادگیری مادام العمر

 این روزها یادگیری مادام العمراز بسیاری جهات مورد توجه قرار گرفته و بسیاری آن را 
مرتبط با رشته کتابداری و اطالع رسانی می دانند. اگر چنین فرضی مورد قبول واقع شود توجه 
به یادگیری در زمان و مکان به طور نامحدود از ویژگی های این وظیفه است. در این مورد 

روایات زیر مورد توجه است:
-  به لحاظ زمانی:  ز گهواره تا گور دانش بجوی، »اطلبـوا العلـم مـن المهـد الـی اللحـد« 

)نهج الفصاحه،1341، ج1، ص 64(.
-  به لحاظ مکانی: دانش بیاموزید اگرچه در کشور چین باشید، »اطلبوا العلم ولو بالصین« 

)حرعاملی،1414ق، ج27، ص27(.
- به لحاظ چگونگی: »لو علم الناس ما في طلب العلم لطلبوه و ولو بسفک المهج و خوض 

اللجج«  )کلیني، 1348، ج 1، ص43(، اگر مردم مي دانستند که در طلب علم چه منافعي وجود 
دارد به دنبال آن مي رفتند ولو اینکه خونشان ریخته شود و یا در دریاها غرق شوند.

- علم جوئی، علم خواهی از مهم ترین مسائل زندگی است. علی علیه السالم در حکمت 82 

نهج البالغه می فرمایند: من شما را به پنج چیز توصیه می کنم که اگر برای کسب آن همه زمین را 
بگردید سزاوار است. از این پنج امر دو تای آن به اطالع و یادگیری و ضرورت آن مرتبط است و 
آن دو این است: »والیستحین احد منکم اذا سئل عما الیعلم ان یقول الاعلم، والیستحین احد اذا 
لم  یعلم الشئی ان یتعّلمه« یعني شرم ندارد آن کس که از چیزي پرسند و نمي داند، بگوید نمي دانم 

و نیز شرم نکند آن کس که چیزي را نمي داند )درصورت نیاز( یاد بگیرد.
- همچین دعایی که در قرآن به پیغمبر تعلیم شده که بگو: »رب زدنی علماً« )سوره 
طه، آیه 114( یعني خدایا بر دانشم بیافزا، بزرگترین مؤید و مشوق برای جست وجوي علم 

واقعی است.

• جست وجوی علم و اطالعات
جست وجوی اطالعات هم برای کتابدار و هم برای کاربر از مهم ترین مفاهیم مطرح در 

اطالع رسانی است. از مفاهیم پایه ای در این مورد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- »فلوال نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم 
لعلهم یحذرون« )سوره توبه، آیه 122( یعني چرا از هر طایفه ای نباید فردی به جست وجوی 
اطالعات )فهم در دین( برود و به هنگام بازگشت، قوم خود را بیم دهد شاید آنها حذر کنند. 

غالمرضا  فدائی



141
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | شامره 91  

اگرچه این آیه ناظر به تفقه در دین است، ولی اگر دین را فقه و فهم سراسر زندگی بگیریم 
می توانیم آن را به همه مسائل تسری دهیم. آنان که می دانند باید و موظفند که یاد بگیرند و 

به دیگران تعلیم کنند.

• کاربرپسند بودن اطالعات
درباره این مفهوم می توان به موارد زیر تمسک جست:

-  »خیر الناس انفعهم للناس« )نهج الفصاحه، 1341، ج1، ص 315(، بهترین شما نافع ترین 
مردم به آنهاست.

- »اذا دخلتم الی بلد فعاشروا بآدابها«، هرگاه به جایی وارد شدید به آداب آن عمل کنید. 
بدیهی است کتابدار و اطالع رسان چنانچه به کار خویش عالقه مند باشد، خدمت خویش را 

به گونه ای سامان خواهد داد که موردپسند و میل کاربران باشد.
- مثل دیگری که می تواند مؤید باشد عبارت »کّلم الناس علی قدرعقولهم« است. با مردم 
به اندازه فهم آنها باید سخن گفت و یا به عبارت دیگر سطح سخن را باید مطابق خواست 

و توان آنها تنزل داد.

•  دیالوگ و گفت وگو 
از مفاهیم دیگر که در این روزها مطرح است و بسیار هم به آن تأکید می شود دیالوگ است. 
دیالوگ و گفت وگو برای کشف خواسته کاربر از مسائل جّدی است. هرمنوتیک نیز با مبحث 

گفتگو بی ارتباط نیست. در این مورد مستندات زیر به نظر می رسد مورد توجه باشد:
- »اضربوا بعض الرأی ببعض یتولّد منه الصواب«، گویند این روایت مربوط به حضرت 
علی علیه السالم است که فرموده است: آراء را به یکدیگر بزنید تا گفتار صواب از بین آنها 

بیرون آید )غرر الحکم(.
- »من لم یستشر یندم« )مجلسی، 1403ق، ج72، ص104(، مشاوره علمی یکی از 
بزرگ ترین مسائلی است که صاحب آن هرگز پنهان نمی شود. اگر اطالعات مبنای تصمیم گیری 
باشد که هست، بزرگ ترین میزان موفقیت با کسانی است که مشورت می کنند. آیه قرآن در 
این باره می فرماید: وشاورهم فی االمر فاذا عزمت فتوکل علی اهلل )سوره آل عمران، آیه 159( 

برای تصمیم گیری باید با اهل فن مشورت شود و سپس تصمیم گیری کرد.

• مفید بودن و کاربردی بودن اطالعات
یکی از مسائل مهم در علوم کتابداری و اطالع رسانی بحث مفید بودن اطالعات و کاربردی 
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بودن آن است. در این باره می توان به مستندات زیر اشاره کرد:
-  »اعوذ بک من علم ال ینفع« )قمی، 1383، ص38(،. این حدیث که بخشی از دعاست 
به این معناست که: خدایا به تو پناه می برم از علمی که نفع نداشته باشد. بنابراین مفید بودن 

علم در امر اطالع رسانی یکی از ویژگی های مهم است.
- همچنین روایت است که می فرماید: »رحم اهلل امرءاً ترک ما ال یعنیه«، خدا بیامرزد 

آن کس که از آنچه به او مربوط نیست آن را واگذارد )حمیری، 1413ق، ص67(.

• تشکیل کتابخانه
تشکیل کتابخانه که علم کتابداری واطالع رسانی با آن عجین است درواقع به عنوان اولین 
مفهوم تلقی نمی شود. ضرورت کتابداری و اطالع رسانی از نیاز انسان به بازیابی اطالعات 
ناشی می شود، ولی طبیعی است که وجود یک مرکز منظم برای بازیابی اطالعات یک امر 
ضروری است، به ویژه در جایی که اطالعات فراوان باشد. درست مثل ضرورت وجود 
بیمارستان برای جایی که مسائل پزشکی و بهداشتی در سطح وسیعی مورد نیاز است. طبیعی 
است چنین مرکزی بهتر و بیشتر می تواند به انجام وظیفه اطالع رسانی اقدام کند )فدائی، 
1389(. درهرحال ضرورت وجود کتابخانه و یا هر مرکز اطالع رسانی را، چه به صورت 

فیزیکی و یا مجازی می توان از روایات زیر استنباط کرد:
- »احتفظوا بکتبکم فانکم سوف تحتاجون الیها«، کتب  خود را حفظ کنید همانا به زودی 

به آنها محتاج خواهید شد )کلینی، 1348، ج1، ص 67(.
- »فیها کتب قیمه« )سوره بینه، آیه 3 ( آیه ای از قرآن است که اشاره به مرکزی دارد که 

کتاب های استوار در آن است.

• قصد گوینده
 امروزه مسئله قصد و نیت گوینده و نقش آن در رازگشایی آنچه در تفسیرگرایی مطرح شده 
اهمیت بسیاری پیدا کرده است. این مسئله، یعني »گفته با گوینده« و اینکه چه قصدي از گفته 
و نوشته داشته همیشه در فکر اسالمی مطرح بوده و هست. علم اصول فقه بحث مفصلی 
درباره قصد گوینده به عنوان اراده استعمالی و اراده جدی دارد. علم رجال خود مؤید دیگری 
برای این مسئله است. علم رجال به دنبال تحقیق از درجه وثاقت گوینده در گفتار و یا نوشتار 
است، متن و صحت و محتوای آن در علم حدیث مطرح می شود. سخن هر چند خوب و 
نیکو باشد تا منبع آن مشخص نباشد نمی توان به یقین بر آن اتکاء کرد. چه بسا گوینده قصد 
خاص از بیان را داشته باشد و درک و فهم آن به کشف مسئله کمک می کند. در کتابداری و 
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اطالع رسانی نیز بحث قصد گوینده و نویسنده مطرح شده و در آن نویسندگان مختلفی قلم 
زده اند. در این زمینه آیات و روایات زیر می تواند مطرح باشد.

- »فلینظر االنسـان الی طعـامه« )سوره عبس، آیه 24(، هر انسانـي باید به غـذای خود 
بنگرد. در تفسیر این آیه آمده است که معنای آن این است که هر کس باید بنگرد علمی را که 
مي آموزد از چه کسی می گیرد. بدیهی است این آیه با روایتی که می گوید: »التنظر الی من قال 
وانظر الی ما قال« در تعارض نیست، زیرا اوالً آیه بر روایت مقدم است و ثانیاً همیشه باید به 
گوینده توجه کرد زیرا در اثرگذاری و زودپذیری آن تأثیر فراوانی دارد؛ اما آنجا که در گوینده 
غلو می شود و هر چیزی را با استناد به او مورد تصویب قرار می دهند و یا او را بي جهت 
دست کم مي گیرند، هشداری استثنایی به نظر می رسد و هشدار مي دهد که: »به آنکه می گوید 
توجه نکنید، بنگرید که چه می گوید«. طبیعی است که شأن نزول و ویژگی هایی که در زمان 

بیان روایت مطرح شده می تواند مشکل را بهتر حل کند.

• دانش ضمنی و دانش عینی
دانش ضمنی بحث بسیار مهم و حساسي در مدیریت و مدیریت دانش است. توجه به اهمیت 
و وسعت دانِش درون نسبت به دانِش برون از مسائلی است که به عنوان چالش مدیریت امروز 

تلقی می شود. دراین باره گفته اند:
- »نیه المؤمن خیر من عمله )کلینی، 1348، ج3، ص134(، نیّت مؤمن از عمل او بهتر 
است. به معناست که سطح دید و دانش و عالقه و همت درونی او نسبت به کاری که با کمک 

ابزار انجام می دهد بسیار بیشتر است.
- آیه شریفه »کلمه طیبه کشجـره طیبـه اصلهـا ثابت و فرعها فی السمـاء« )سوره ابراهیم، 
آیه 24( یعني سخن نیکو همچون درخت نیکو است که ریشه در زمین دارد و شاخه هاي 
آن در آسمان برافراشته است و ناظر به اهمیت فکر و نیّت انسان نسبت به آنچه که انجام 
می دهد می باشد؛ و یا باروری فکر پس از گذشت زمان نشانگر این واقعیت است که نیّت 
خوب اگرچه به صفحه عمل درنیامده است، ولی در طول زمان توسط خود او و یا دیگران 

می تواند به بار بنشیند.
-  روایـت »قیمـه کل امرء ما یحسنـه« )مجلسـی، 1403ق، ج1، ص165؛ نهج البالغـه، 
1381، حکمت 81( به این معناسـت که: ارزش هر کس به انـدازه آن چیـزی است که آن 
را نیکو می پندارد و یا نیکو می شمارد. طبیعی است نیکو شمردن و پنداشتن خیر در مقایسه 

با انجام آن بسیار متفاوت است.
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• مزاحمت ها و خشه ها 
خشه ها و مزاحم ها آن چیزهایی هستند که انسان را از رسیدن به مطلوب و مقصود بازمی دارند 
و یا او را با تأخیر مواجه می سازند. یکی از مواردی که باعث تأخیر در رسیدن به مطلوب 
می شود اظهارنظرهای بیجا و یا نابجاست. اگر در جایی که مطلبی نباید گفته شود سکوت 
اختیار شود، انسان را در رسیدن به مقصود بسیار بیشتر کمک می کند؛ مزاحمت ها و خشه ها 
نیز همین کار را می کنند و انسان را از رسیدن به مقصود بازمی دارند و یا دیرتر به مقصود 
می رسانند. اطالع غلط دادن و یا پرگفتن هر دو مزاحم اند. کافی است به مزاحم )اسپم (های 
موجود در اینترنت توجه شود که در هر زمان فرد را با انبوهی از اطالعات ناخواسته مواجه 
می کند که خالص شدن از شّر آن خود وقت زیادی را می گیرد. در این رابطه روایات زیر 

قابل توجه است:
- »المکثار مهزال«، پرگویی باعث به خطا رفتن است.

- »وال تقف مالیس لک به علم« )سوره االسراء، آیه 36(، نسبت به آنچه نمی دانی 
ایستادگی مکن.

- »صمت و سکوت«، در روایت است که اگر علم را به ده قسمت تقسیم کنند، نه 
قسمت آن در سکوت است و یک قسمت در سخن گفتن است.

- »رحم اهلل امرءاً ترک ماالیعنیه« )حمیری، 1413ق، ص67(، خدا بیامرزد کسی را که 
آنچه به او مربوط نیست ترک کند.

- »ال تنظروا الی طول رکوع الرجل و سجوده،... ولکن انظروا الی صدق حدیثه و اداء 
امانته« )کلینی، 1348، ج3، ص165(، به طول رکوع و سجود افراد ننگرید، بلکه به درستی در 
گفتار و اداء امانت آنها توجه کنید. این روایت به تعهد انسان ها در قبال آنچه می گویند و یا 

توصیه می کنند به عنوان امانت و راستی گفتار توجه می کند.
- حکمت 82 نهج البالغه که قبالً ذکر آن رفت نیز می تواند در اینجا مورد توجه قرار گیرد 

که: هرگز نباید کسی نسبت به آنچه که نمی داند شرم کند، بلکه الزم است بگوید نمی دانم.
- »ان اهلل یبغض کثـره السـؤال و القیـل و القـال« )عـطاردی خبوشـانی، 1392ق، ج1، 
ص285(، وقتی قصد خودنمایی باشد از زیاد سؤال کردن و قیل وقال کردن تقبیح شده است 

و اشاره شده که خدا با چنین کسانی دشمن است.

• سؤال محوری
سؤال در حوزه کتابداری و اطالع رسانی از کلمات کلیدی است. کاربر با سؤال وارد محیط 
کتابخانه و یا مراکز اطالع رسانی می شود و یا از طریق رسانه های الکترونیکی آن را جست وجو 
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می کند. کتابدار و اطالع رسان نیز باید سؤال را خوب بفهمد و آن را با منابع مرتبط کند و پاسخ 
را به کاربر ارائه دهد. روایات در این باره به قرار زیر است:

- »اال ان السؤال مفتاح العلم« )قمی، 1414ق، ج1، ص585(، بدانید سؤال کلید دانش است.
- »حسن سؤال نصف العلم« )شیرازی، 1358، ص 154(، خوب پرسیدن نیمي از علم است.

این دو جمله به خوبی می تواند اهمیت سؤال و طریقه ارائه آن را بیان کنند. توجه به 
اهمیت سؤال از یک طرف و جرأت و جسارت برای طرح آن و همچنین خوب طرح کردن 

آن از طرف دیگر به مقدار زیادی به رسیدن به پاسخ درست کمک می کند.
-  »فاسئلوا اهل  الذکران کنتم التعلمون« )سوره انبیا، آیه 7( یعني اگر نمي دانید از اهل ذکر 
بپرسید هم مؤید دیگری بر اهمیت سؤال است که در بخش مرجع درباره آن بحث می شود.

• مرجع
بخش مرجع یکی از بحث های مهم کتابداری و اطالع رسانی و یکی از مهم ترین بخش های 
کتابخانه است. اهمیت آن تا به آنجاست که آن را گل سرسبد فعالیت های کتابخانه دانسته اند. 
اینکه مرجع چیست و مرجع کیست و چه وقت و چه زمان باید دنبال آن رفت، می تواند در 

آیه زیر متجلی شود:
- »فاسئلوا اهل  الذکران کنتم التعلمون« )سوره انبیا، آیه 7(، در این آیه اوالً به سؤال کردن 
تأکید شده آن هم نه برای فرد، بلکه برای همه. جمله به صیغه امری ادا شده، یعنی همه موظف به 
سؤال اند. نکته مهم اینکه باید سؤال از اهل فن و اهل ذکر باشد، نه هر کس؛ و سرانجام زمانی باید 
سؤال شود که قصد جدی در کار باشد و نه سؤال براي شوخی و توأم با اذیت و آزار دیگران.

• زمینه
زمینه و توجه به آن، در بحث کتابداری و اطالع رسانی بسیار مهم است. توجه به محیط و 
زمینه می تواند به مقدار زیادی در حل مشکل و یافتن پاسخ مؤثر باشد. پاالیش محیط از خشه 
و ایجاد محیط باصفا و صمیمیت برای پرسشگر و پاسخ گو از مهم ترین عوامل رسیدن به 
مطلوب است. البته در مسائل علمی طبعاً این زمینه به معنای همسو بودن و هم راستا بودن 
زمینه فکری و تخصصی پرسشگر و پاسخ گو هم هست. اگر قرار باشد پرسشگر نداند که چه 
می خواهد و برای چه می گوید، و کتابدار و اطالع رسان هم به مجموعه خود واقف نباشد و 
نیز محیط کاربر را  نشناسد )فدائي، 1389( طبعاً نمی تواند به نتیجه مطلوب برسد. در این باره 

می توان به مستندات زیر اشاره کرد:
- علی علیه السالم در آخرین وصایای خود به فرزندان گرامی خویش و دیگران پس 
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از امر به نظم امور می فرماید:  »فانی سمعت جدکما رسول اهلل – صلی اهلل علیه و آله- یقول: 
صـالح ذات البین افضـل من عامه الصلـوه و الصیـام« )نهج البالغـه، 1381، نامـه شمـاره 47(، 
اصالح ذات البین و ایجاد محیط باصفا و آرام از پیش زمینه و یا زمینه  رسیدن به مطلوب است؛ 
جایی که پرسشگر و پاسخ گو هر دو با هدف رسیدن به مقصود و مطلوب تالش می کنند، 
اصالح ذات البین آنقدر اهمیت دارد که در کالم علی علیه السالم از قول پیامبر اهمیت آن برتر 

از همه نمازها و روزه ها در طول همه زمان ها اعالم شده است.
روایت دیگری می تواند مؤید این مسئله باشد که می گوید:

- »من عمل علی غیر بصیره کالسائر علي غیر طریق«، هر کس از روی غیر بصیرت کار 
کند، مانند روند  در غیر مسیر و راه است.

همچنین روایت است که: »العالم بزمانه ال تهجم علیه اللوابس« )کلینی، 1348، ج1، 
ص31(، عالم به زمان خود  به شرایط و مقتضیات محیط مشکالت بر او هجوم نمی آورند.

• اخالق کتابداری و اطالع رسانی
اخالق جانمایه انجام هر کاری است و با آن، کار اهمیت خود را باز می یابد. اخالق در همه 
امور مطلوب است. یک معنی اخالق می تواند این باشد که انجام کار به گونه ای صورت گیرد 

که زیبنده آن است. در این زمینه می توان به مستندات زیر اشاره کرد:
- »التبطلوا صدقاتکم بالمن واالذی«، کارهای نیکوی خود را با منّت گذاری و اذیت 

کردن از بین نبرید )سوره بقره، آیه 264(.
- »حوائج الناس الیکم نعمه من اهلل فال تملوا منها« )مجلسی، 1403ق، ج75، ص121(، 

حوائج مردم به سوی شما نعمت است از آن ملول و خسته نشوید.

• استناد
استناد و استناددهی ازجمله مباحث مطرح در علم کتابداری و اطالع رسانی است. استناد به 
این معنا که انسان گفته و نوشته خود را به منبع موثق متکی کند. معنای مخالف آن این است 
که از استناد به منبع غیرمرتبط و یا از استناد به گونه ای که حمل بر سرقت ادبی شود، اجتناب 

شود. در این زمینه می توان به روایت زیر استناد کرد که :
- »ال تنظروا الی طول رکوع الرجل و سجوده،... ولکن انظروا الی صدق حدیثه و اداء 
امانته« )کلینی، 1348، ج3، ص165(، بدیهی است صدق حدیث و اداء امانت دو عاملی است 
که هر فرد را مقید می کند که جز با استناد سخنی نگوید و مطلبی ننویسد؛ زیرا آنچه شخص 
نقل می کند اگر از خود او نباشد قطعاً براساس صدق حدیث و اداء امانت ناگزیر است که 
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مستند آن را بدون کم و کاست ذکر کند. حق مؤلف هم که از مسائل مهم است می تواند از 
این روایت استنتاج شود.

 
• بازمنایی 

بازنمایی از نکات مهم در کتابداری و اطالع رسانی و به ویژه در امر استناد است. اینکه آنچه 
وجود دارد را باید نشان داد، می تواند محققان را در یافتن گمشده خویش یاری دهد و از 

انحراف آنان به ویژه استناد باز دارد. آیه شریفه قرآن می فرماید:
- »و اما بنعمت ربک فحدث«، و نعمت های پروردگارت را بازگو کن )سوره ضحی، 

آیه 11(.

نتیجه گیری
آنچه در این مقاله آمد صرفاً اشاره ای محدود و گذرا بود به مبانی فکري- فرهنگي در مباحث 
کتابداری و اطالع رسانی؛ طبعاً برای تحقیق بیشتر باید پایان نامه و رساله هایی را هدایت کرد. این 
موارد اشاراتی بود به اینکه این حوزه می تواند تا حدود زیادی مستندات بومی پیدا کند. بحث 
و فحص در ادبیات فارسی و اینکه ادبا و شعرا و عرفا در این موارد چه گفته اند و یا حتي چه 
کرده اند خود پایان نامه دیگری می خواهد. غرض این مقاله این بود تا نشان دهد در حوزه های 
علمی و به ویژه علوم انسانی، همانند توجه به منابع دیگران و به ویژه غربی ها الزم است که به 
منابع و متون فارسي و عربی نیز توجه الزم شود و در کنار مباحث و مفاهیم آنان از مستندات 
اسالمی و ایراني هم استفاده شود. پیشنهاد می شود که در سایر حوزه های علوم انسانی چنین 
اقدامی صورت گیرد تا دانشجویان و محققان به هنگام نگارش و ارائه سخن با دیدی بازتر 

نسبت به موجودی خویش، از دستاوردهای علمی و پژوهشی جهان استفاده کنند.
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