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Abstract 

Purpose:  To discuss the importance of oral history projects undertaken at the NLAI for securing a deeper 

understanding of the history of LIS in Iran. Analysis of the narratives shows that how the morale of the pioneer 

Iranian professional librarians has served the development of modern librarianship in their country. 

Method:  The data based on which inferences are made were extracted through careful analysis of the content of 

the interviews carried out in the process of six oral history projects. 

Findings: The challenges faced by early Iranian professional librarians in the process of the establishment, 

expansion and flourishing of modern librarianship in Iran, and transition from traditional to modern librarianship 

were many.  Personality traits like work discipline, planning, and passion for acquiring skills from American 

colleagues (then working in Iran as consutants and educators) were instrumental in overcoming challenges. 

Conclusion: Findings demonstrate how oral history can shed light on less seen aspects of contemporary history. 

Oral history projects need to be taught in LIS education to enable students to gain a deeper insight of their 

profession. Documenting oral history of public, school, university and specialized libraries is important for 

improving social status of the profession. Also, reporting activities of non-governmental organizations (NGOs) 

in order to strengthen the spirit of volunteer work in the fields of book, librarianship, and book reading should be 

on the agenda of those interested in the history of librarianship and trustees in this field to strengthen the culture 

of collective participation. 
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1. This paper is based on author's speech in IFLA 2021 session entitled Librarians learning from the past to 

inspire, include and sustain. 
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 رسانی و اطالع  کتابداری شفاهیهای تاریخ  وگو: تحلیل طرح گفت  روایت از روزن

 1در سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران 

  1صالحی پیمانه

 peymane.slh@gmail.com ؛رانی تهران، ا ،یفارس  اتیارشد زبان و ادب کارشناس ،ی شفاه خی تار پژوهشگر و سندهی نو .۱

 چکیده

و   یکتابدار خیتر از تارق یاز درک عم نانی اطم یبرا رانیا یشده در سازمان اسناد و کتابخانه ملانجام یشفاه خیتار یهاطرح  تیبحث درباره اهم  هدف:

 ن ینو  یدارتا چه اندازه در خدمت توسعه کتاب   رانیا  شکسوتیپ   یا کتابداران حرفه  هی که روح  دهدی نشان م  اتیروا  لی . تحلاست  رانیدر ا  یرساناطالع

 در کشور خود بوده است. 

  طرح   چهار  ندی ااستخراج شده است که در فر  ییهامصاحبه  یمحتوا  ق ی دق  لیاز تحل   ،صورت گرفته استها  آن  یها برمبنا که استنباط  ییهاداده  روش:

 . شده است دیتول  یشفاه خیتار

 یسنت ی و گذار از کتابدار رانیمدرن در ا   یکتابدار ییاستقرار، گسترش و شکوفا  ندیادر فر  رانیا هی اول  یاکتابداران حرفهروی ِ پیش   یهاچالش ها:یافته

غلبه    ربه عنوان مشاور د  ییکای به کسب مهارت از همکاران آمر  اقیو اشت   ،یزیرو برنامه  یمانند نظم کار  ییتشخص  یها یژگیبود. و  ادیز  اریبه مدرن بس

 ها مؤثر بود. بر چالش

در    دیبا  یشفاه  خیتار  یهاطرحمعاصر را روشن کند.    خیشده تاردهیکمتر د  یهاتواند جنبهیم  یشفاه  خیدهد که چگونه تاریها نشان مافتهی  : نتیجه

اطالع  آموزش و  شودکتابداری  تدریس  دانش  رسانی  ب  جویانتا  به  یترق یعم  نشیبتوانند  خود  حرفه  مستندسازاز  آورند.    ی شفاه  خیتار  یدست 

  ی هاسازمان  یهاتیگزارش فعال   نیاست. همچن  تیحرفه حائز اهم   نیا   یاجتماع  گاهیجا  یارتقا   یبرا   یمدرسه، دانشگاه و تخصص  ،یمعمو  یها کتابخانه

 ن یا  انیو متول   یکتابدار  خیمندان به تارهدر دستور کار عالق  یو کتابخوان  یکتاب، کتابدار  یهاکار داوطلبانه در حوزه  هی روح  تی منظور تقونهاد بهمردم

 را تقویت کند. یفرهنگ مشارکت جمع  و  ردیقرار گ هحوز
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 مقدمه

از گذشته.   یخود و درک انتقاد  خیافراد جامعه در ساختن تار  همةواردکردن    یبرا  است   ین ینو   یپژوهش  روش  تاریخ شفاهی

  ی شفاه  خیتاربر مصاحبه استوار است. اصطالح    ،یسینو نامهیزندگ   برخالف  که   است   حال  ینگار خیتار  از  یاگونه  روش،  نیا

محصول همان مصاحبه است که در قالب گزارش    گر،ید  یانجام مصاحبه با مردم توجه دارد و در معنا   ندیبه فرا  ، معنا  کیدر  

 ,Shopes)  است  پژوهش  ندیفرا  ماحصل  هم  و  یپژوهش  ی اوهی ش  هم  واقع  در  شود؛ یم  یگذشته متجل   یدادهایاز رو   ییروا

1993 .) 

فرا  نیاول شروع  در  شفاهی  ندینکته  یا  اس  طرح  موضوع  انتخاب  لبه  توجه  ،تاریخ    ت یشخص  کی  یزندگ   پیرامونت 

 ،اهداف  و  باشد  داشته  پژوهش  و  اجرا   تیقابل   دیبا  موضوع(.  محور )موضوع  خاص  یموضوع  رامونیپ  ای (  محور)شخص

 در   یشفاه  خیتارطرح    یها یخروج  از  یبرداربهره  نحوة  و  همکاران  / انیمجر  یمعنو   و  یماد  حقوق  ،ضبط  روش  ها،ت یاولو 

  خیتار  مراجعه به منابع دست اول باسؤاالت مصاحبه   یةتهموضوع و  رامونیمشخص شده باشد. پژوهش گسترده پ یروشنبه آن

  زمان   در  بعدی  سؤاالت  کردن مطرح  با  ،نخستین  یهاپرسش  یةته  برعالوه  آگاه،  و  متخصص  گرمصاحبه.  است   مهم  یشفاه

  / هافرم  براساس   که  است   ن یا  در  آمدهفراهم  اطالعات  ارزش.  شودیم  مستند  و  متقن  یها داده  دیتول  سازنهیزم  مصاحبه،

کرده  انیراو  که  آگاهانه  یهاتوافقنامه از    ،یمستندساز  مراحل  یط   از  پس  محتوا  نیا  است   الزم .  باشد  ریپذدسترس  ،اندتأیید 

متن مصاحبه، در   نیتدو  هنگام  شود و  یاسازی و گو   ییآزمایراست  ،در زمان مصاحبه و پژوهش  یلیطرح سؤاالت تکم  قیطر

 (.:Abrams, 2010 42) دیدرآ یپژوهش علم کیقالب 

. آمد   دیپد  ای در دانشگاه کلمب  صوتاختراع ضبط  در پی  ۱9۴۰در دهة    و اروپا  کایتکامل خود در آمر  ریدر مس  تاریخ شفاهی

  و  مهاجران کارگر، طبقات  به  که  ردیگ یم دربر را  ۱9۷۵ تا ۱9۶۰ دهة از  ،دوم دورة. بود ییگرانخبه ة یبرپا دوره  نیا  یهامصاحبه

دهة  پردازدیم  زنان در  سوم  دورة  آرش  ۱9۸۰.  عصر  که  گرفت  ا  یشفاه  خ یتار  یوسازیشکل  در  گرفت.    خی تاردوره    نینام 

 ، است. در دورة پنجمشفاهی تاریخ منابع  ی سازیرقم عصر  ۱99۰ دهة اول مةین در چهارم. دورة افت یراه   ها به دانشگاه یشفاه

  مختلف  علوم  و  کرد  دایپ  ی ارشتهنیب  یگاهیجاشفاهی  تاریخ    رد،یگ یآغاز و تا زمان حاضر را دربر م  ۱99۰دوم دهة    مةیکه از ن

است. مهاجرت صدها تن از مقامات    یمحصول انقالب اسالم  رانیدر ا شفاهی  تاریخ  . اما  جستنداز آن بهره    از،ی ن  تناسب   به

تاریخ  طرح    سیبا تأس   یالجورد  ب ی حب.  ردیدر غرب شکل گ شفاهی  تاریخ  بالقوه از منابع    یسبب شد تا کانون  ن، یشیحکومت پ

 داخل   در  یمتعدد  یحقوق  و  یقیحق  اشخاص  ،سپس.  ردک   یآورافراد را جمع  نیخاطرات ا ۱هاروارد، شفاهی ایران در دانشگاه  

 . (۱۱ص : ۱۳9۵ ،یگیخسروب و یکاظم ) بت کردندث  و ضبطرا  رانی اشفاهی تاریخ  کشور از خارج و

  در  یپژوهش  روش  نیا  به  توجه (  ۱۳۷۱  سال)  نیآغاز  یهاسال  از  یحقوق  شخص  درحکم  رانیا   یمل  اسناد و کتابخانة  سازمان

  ت یاز هزار شخص  شیآغاز و تاکنون با ب  جانبههمه  و  بلند  ینگاه   با معاصر را    خیمنشأ اثر در تار  یهات یشخص  با  مصاحبه  ران،یا

رعا  کرده مصاحبه   نگه  تاریخ شفاهی  یاستانداردها  ت ی است.  تا حفظ و  گرفته  انجام مصاحبه  از  و    یداردر مراحل مختلف، 

کار    یرساناطالع دستور  در  انتشار،  شفاهیو  آرش  .دارد  رارق  سازمان  ن یا  نگارانتاریخ  کتابداران،  با    ها، ست یو یمصاحبه 

شفاهی»  یهاطرح  قالب   در  یشناسدانش  و  اطالعات  علم  متخصصان  و  شناساننسخه مل  تاریخ  کتابخانة  و  اسناد    ی سازمان 

شفاهی»  ران«،یا اطالع  کتابداریآموزش    تاریخ  ا  رسانیو  شفاهی»  ران«،یدر  »  یشورا  تاریخ  و  کودک«  شفاهی کتاب    تاریخ 

 سازمان است.  این   یهات یاولو  از ران«یا کتابداران یهاانجمن

 ۱۴۰ یفیک لیتحلاز طریق  ،انر یدر ا نینو  یکتابدار خیتار ی در مستندساز تاریخ شفاهینقش  رب  ژهیو دیتأک با  رو ِپیش  پژوهش

 به موارد زیر توجه دارد:  گفتهشیپ یهاطرح در همصاحب جلسه

  ری مس  انگرینما  حد   چه  تا  شودیم  استخراج  نینو   یکتابدار  گامانشیبا پ  وگو گفت   روزن  ازکه    یخیتار  یهات یروا •

 است؟  مدرن به یسنت یکتابدار از گذار

 
1. Iran Oral Historyهاروارد دانشگاه در  رانیا ی شفاه خیتار ؛ (iranhistory.net)  

https://iranhistory.net/
https://iranhistory.net/
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با سازوکار    ،کتابداران  یشخص  یهاتجربه • تجربة جمع  تاریخ شفاهیکه  م  شود،یم  لیتبد  یبه  گذشته و    انیچطور 

 کند؟ یبرقرار م وندیپ ندهیآ

 است؟  بوده مؤثر رانیا در یکتابدار  گسترش در حد چه تا کتابداران یتیشخص  یهایژگ یو •

 ؟ آورد فراهم را یکتابدار  جانبةهمه ییشکوفا  مقدمات ینحو  چه  به کسوتانشی پ یجمع کار و  مشارکت  ةیروح •

 گرفت؟  الهام آنان از  و آموخت  یکتابدار استادان از توانیم چطور •

شفاهی   یهاطرح  از  حاصل  یهاافتهی  یبررس  دیتردیب  .است   پژوهش  نیا  ییغا  هدف  ل،مسائ  نیا  یهاپاسخ  افتنی   تاریخ 

اطالع  کتابداری   ، کار  در   مشارکت   و  یتیشخص  یهایژگ یو  بخش  دو  در  کتابداران  ی هات یروا   لیوتحلهی تجز  و   رسانیو 

 خواهد بود.   یکتابدار خیتار پژوهشگران رسانیاری

 پژوهش  نةیشیپ
اطالع  کتابداری  تاریخ شفاهی  یهاطرح  یاجرا  یجد  طوربه  کتابداران  یهاانجمن  و  یو یآرش  مراکز  ها،کتابخانه در    رسانیو 

 :مانند  .شودبررسی می مستمر طوربه زین  هاطرح از حاصل یهاداده ت یفیک و  کنند می دنبال را کایاروپا و آمر

  ۱9۷۴برخوردار است، از سال    یخاص   یانگلستان( که از تنوع موضوع  یمل  )کتابخانة ۱ا یتانیکتابخانة بر  یشفاهخیتار  مجموعة 

ا  یکتابدار  ی شفاهخیتار  ی هاطرح  یاجرا است.  کرده  آغاز    و   شودیم  شامل  را   مباحث   از  ی اگسترده  فیط  هاطرح  ن یرا 

  ی اعضا  و   یدانشگاه  یهاکتابخانه  رساناناطالع  ،یعموم  یها کتابخانه  کتابداران  ا،یتان یبر  کتابخانة  کارکنان  با   مصاحبه  رندةیدربرگ 

  ی تعامل  ایتانی بر  کتابخانة 2. است   رلندیا  و  اسکاتلند  ولز،  انگلستان،  یها کالج  و  هادانشگاه  در  یکتابدار  یهاگروه  یعلمئت یه

  ی گذاراشتراک به  بستر  یآورفراهم  و  هات یروندِ فعال  یانجمن، استانداردساز  نیدارد. ا ۳انگلستان   یشفاهخیتارسازنده با انجمن  

  ی انگلستان از اعضا  یاز کتابداران کتابخانة مل  یاری مدنظر قرار داده است. بس  شیهات یفعال  یاصل  اهداف  منزلةبه  را  هاتجربه

انجمن   شفاهیفعال  ا  یشفاهخیتار  یهاطرح  بنابراین  اند؛تاریخ  مد  نیدر  با  همکار  ت یریکتابخانه،  به    یو  انجمن  با  مستمر 

 .رسدیسرانجام م

علوم بهداشت و سالمت    یکتابدار  خیتار  نییهدف تب  با،  ۱9۷۷  سال  از ۴« کایآمر  یپزشک  یانجمن کتابدار  تاریخ شفاهی»  طرح

طرح، همچنان ادامه    نیدر موضوعات مرتبط با ا  هامصاحبهبه اجرا درآمد و    موضوع  نیو فعاالن ا  یمیقد  ی اعضا  دگاه یاز د

و سالمت مصاحبه    یپزشک  یبا سه گروه از متخصصان کتابدار  کسوت،شیپ  کتابداران  با  مصاحبه  برطرح عالوه   نی. در ا۵دارد 

  و   کایآمر  یهاکتابخانه  در  سرطان  بخش  رساناناطالع  کا،یآمر  جنوب   یپزشک  یهادانشکده  ی هاکتابخانه  کتابدارانشده است؛  

  را   طرح  نیا  ها،مصاحبه  یا دوره  یبررسو    تاریخ شفاهی  یهاد. توجه به استانداریدامپزشک  یها دانشکده  ی هاکتابخانه  کتابداران

 . است  کرده لیتبد کتابداران یهاانجمن ریسا  یبرا یکاربرد یالگو  به

استرال  انجمن اقل  تاریخ شفاهی »طرح    2۰۱۴سال    ایکتابداران  به  انجام داد  را  «کانادا  ی و بوم  ت ی کتابداران    با   یکتاب   صورتکه 

  ایاز کتابداران مهاجر    یکی مصاحبه با    ،فصل  هر  در  و  است   فصل  هجده  بر  مشتمل  کتاب  نی امنتشر شده است.   ۶عنوان   نیهم

   شامل موارد زیر است:در کتاب  شدهنوشتهشده است. موضوعات  چاپ یبوم

  کتابدار   کی   خاطرات  ،یبوم   کتابداران  ت ی موفق  راز  و  رمز  ،ینیپیلی ف  کتابداران  ات یتجرب  ت،ی اقل  کتابداران  یرو  شِیپ  ی هاافق

  تیاقل  کتابداران  خاطرات  ت، ی اقل  کتابداران  از  ییهادرس  تورنتو،  یعموم  یهاکتابخانه  یهند  کارکنان  کانادا،  یهادشت   در  ینیچ

 ,Tinney)  کانادا   یهاکتابخانه  در  ینژاد  تنوع  و   یرساناطالع  مراکز   در  یبوم  کتابداران  یها چالش  کانادا،  یمل  کتابخانة   در

2015: 237.) 

 
1. British Library 

2 https://www.bl.uk/collection 

3. Oral History Society (OHS) 

4. Medical Library Association (MLA) 

5. MLA: Publications: MLA Oral Histories (mlanet.org) 

6. Lee, Deborah, & Kumaran, Mahalaskshmi (2014). Aboriginal and Visible Minority Librarians: Oral History from Canada.Toronto: Routridge. 
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شفاهی  یهاطرح  تاکنون اطالع  کتابداری  تاریخ  ا  رسانیو  بررس  ران یدر  مختلف  ابعاد  و    یاز  آن   یها افتهینشده  از  حاصل 

بر    یمبن   یاستیس  ،۱۳9۴  سال   از  شیتا پ  رانیا  یدر سازمان اسناد و کتابخانة ملنشده است.    لیتحل  ،یفیک   یهابراساس روش

با حضور    توانستندیکنندگان موجود نداشت. مراجعه  کیالکترون  ای  یمقاله در فرمت کاغذ  ای کتاب    در قالب ها  انتشار مصاحبه

، از ندبود  کرده  ل یشوندگان تکمکه مصاحبه  ، از مصاحبه  یبرداربراساس توافقنامه/ فرم بهره  تاریخ شفاهی  ی رساندر سالن اطالع

 کنند.   یبردارشی پژوهشگران، ف  دست بهمجوز استفاده  یدارا یهامصاحبه یمحتوا

اطالع۱۳9۴  سال مصاحبه  یرسان،  وب  اطالعات  تحِت  و  شد  آغاز  سازمان آن  یشناسکتابها  وبگاه  در    .شد  ییجانما  ۱ها 

تاز مصاحبه  یشمار  نیهمچن از  تاکنون    کیالکترون  ای  یکاغذ  شکلبهمقاله    ایکتاب    در قالب   ان،یراو  دیأیها پس  منتشر شد. 

 مقاله و   این.  منتشر شده است   رسانیو اطالع  کتابداری  موضوعدر    مقاله  در قالب و یک مصاحبه    کتاب  در قالب شش مصاحبه  

از:عبارت  هاکتاب پور  اند  کتابدار  ،یسلطان  یسرو سربلند: خاطرات  مصاحبة    (؛۱۳9۴)  رانیا  نینو  یمادر  خِرد:  تاریخ  شمع 

تاریخ  ستارة فروزان: مصاحبة    (؛۱۳9۵)  یبا دکتر عباس حرّشفاهی  تاریخ  دُرّ دانش: مصاحبة    (؛۱۳9۵)  یبا کامران فانشفاهی  

نوششفاهی   مصاحبة  دل  (؛۱۳9۶)  یانصار  نیآفربا  کودکان:  به  ثرشفاهی  تاریخ  سپرده  روشن:  و    (؛۱۳9۶)  اغیاقزل  ای با  راه 

 ( ۱۳9۵) یحائر نیمصاحبه با استاد عبدالحس؛ (۱۳99) یبا منصوره راعشفاهی تاریخ مصاحبة 

 ، این نشریه در  .  آغاز شد  تاریخ شفاهی(  ةدوفصلنام  نیشی)با نام پ 2تاریخ شفاهی   یهاپژوهش  ةدوفصلنام  انتشار  ۴۱۳9سال    از

،  (۱۳9۶)دُرّ دانش  (،  ۱۳9۶)  شمع خِردهای  ، کتابتاریخ شفاهیمباحث نظری و عملی  موضوع    هایی دربر انتشار مقالهعالوه

فروزان  و  ۱۳9۷)  ستارة  کودکاندل(  به  شد  اختصار به  ( ۱۳9۷)  سپرده  رسانههمچنین  .  ندمعرفی  ظهور   شة یاند  د،یجد  یهابا 

  منتشر ۴ماندگار   یصدامجموعة  و   ۳ی شفاه  خ یتار  ی خبر  جنگ  صدا،  صلنامةفنو مطرح شد و    ی هاها در قالب انتشار مصاحبه

حاوشد   شفاهیاخبار    یکه  ا  تاریخ  معرف  رانیدر  جهان،  شفاهی  یهاطرح  یو  بخش  تاریخ  فا  یکوتاه  یهاو    یصوت  لیاز 

 بود.  «یکودک  ادی»با عنوان ها مصاحبه

که مصاحبة آنان منتشر شده است،   یکتابداران یِ ها صداپادکست  نید. در امنتشر شکتابدار«  ی»صدا  یهاپادکست  ۱۳99 سالاز 

مصاحبه خاطرات  همراه  انبه  روند  از  عالقه  جامکنندگان  گوش  به  ممصاحبه    یهاکتاب  ی معرف  یهاپادکست   و  رسدیمندان 

  .از جمله موارد منتشرشده است ۶(۱۳99) دانشدُرّ و  (۱۳99) ۵سپرده به کودکان دل 

 روش پژوهش 
شناسی تحقیق  توان نوعی روشتحلیل محتوای کیفی را می  . رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش پژوهش تحلیل محتوا است 

مطالعه را    هشدکنترلشناسانه و  توان یک رویکرد تجربی، روشبا تحلیل کیفی می  .ها دانست در خدمت تفسیر محتوایی داده

این روش یکی از  ها را با روش علمی تفسیر کنند.  دهد اصالت و حقیقت دادهتحلیل محتوای کیفی به محققان اجازه می  کرد.

 (. ۱۰۸ص  :۱۳9۳)تبریزی،  ها، با توجه به موضوع، شرایط و هدف پژوهش است های شناسایی دادهترین روشمهم

جدول   طرح مصاحبه  ،۱براساس  در  چهارگانهشوندگان  را  های  پژوهش  شخصیت .  گیرندمی   دربر  جامعه  تعداد  تعداد  ها، 

مصاحبه مدت  و  طرح  جلسات  تفکیک  شفاهی  هایبه  آموزش    تاریخ  ایران،  ملی  کتابخانة  و  اسناد  و   کتابداریسازمان 

  است. در جدول آمدههای کتابداران ایران در ایران، شورای کتاب کودک و انجمن رسانیاطالع

محتوای   پژوهش،  این  شفاهی   هایمصاحبهدر  شد.تجزیه  تاریخ  داده  وتحلیل  مرور  از  طرحپس  از  حاصل  های  های 

گفته  قابل  هایمؤلفه  ،شفاهی تاریخ میان  از  کتابداران  استنباط  به حرفه،    مانند؛  شد  تحلیلهای  کار گروهی، عشق  نظم ذهنی، 

های آن و به تناسب، مصداق  شدبررسی    تاریخ شفاهیهای  در مصاحبه  هااین شاخصمدیریت اطالعات.    و  ،نگریدقت، ژرف

 
1. http://www.nlai.ir 

2. http://joralh.nlai.ir/ 

3. https://www.nlai.ir/quarterly 

4. https://www.nlai.ir/voice-1 
5. https://portals.nlai.ir/exh/podcasts/ghezelayagh.mp3 

6. https://portals.nlai.ir/exh/podcasts/horri.mp3 
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https://portals.nlai.ir/exh/podcasts/ghezelayagh.mp3
https://portals.nlai.ir/exh/podcasts/horri.mp3
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گفته راویان  از  حقوق  ت ی رعا  لیدلبه  شد.نوشته  های  اخالق  یالزامات  شفاهیدر    یو    ییهامصاحبه  انیم  از  قیمصاد  ،تاریخ 

  شده  منتشر و  چاپ  کتاب  در قالب  شانیها خانواده ت ی رضا با  ،آنان پس از فوت ا ی انی که پس از کسب اجازه از راو شدانتخاب 

   .است 

 یرساناطالع  و ی کتابدار  تاریخ شفاهی یهادر طرح  شوندگانمصاحبه : جامعة پژوهش -1 جدول

 مدت )ساعت(  ( قه یمدت )دق ات جلس تعداد ها تیشخص تعداد پژوهش  جامعة 

 ۵/۷۱ ۴29۰ ۵۶ 2۸ ران یا یمل  سازمان اسناد و کتابخانة تاریخ شفاهی

 ۵۳/۴2 2۵۵2 29 ۱۷ رانیا در یرسانو اطالع یآموزش کتابدار تاریخ شفاهی

 2/۶2 ۳۷۳2 ۴2 ۱۸ کتاب کودک  یشورا تاریخ شفاهی

 ۵۵/۱۵ 9۱۳ ۱۳ ۱۱ رانیکتابداران ا یهاانجمن تاریخ شفاهی

 ۱9۳ ۱۱۴۸۷ ۱۴۰ ۷۴ کل  جمع

 

 پژوهش  یهاافتهی
  و   اسناد  سازمان  در(  یشناس)علم اطالعات و دانش  رسانیو اطالع  کتابداری  تاریخ شفاهی  یها مصاحبه  ییمحتوا  لیاز تحل  پس

 : به دست آمد  ریز یهاافتهی ران،یا یمل کتابخانة

 ران ی ا  یسازمان اسناد و کتابخانة مل تاریخ شفاهی

 مدت به  جلسه،  ۵۶  در(،  نفر  ۶)  یعلم ئت یه  ی( و اعضانفر  ۱۴)  رانی(، مدنفر  ۸کارشناسان )  شامل  ت یشخص  2۸  با  طرح  نیا  در

 :شد استنباطزیر ( موارد 2 جدول) طرحی این  هامصاحبه یمحتوا قیدق لی تحل از. مصاحبه شد ساعت  ۷۱/ ۵

سازمان زمان    ت یوضع  ،یپژوهش  یهات یسطح فعال  یشد و ارتقار  ، یتخصص  یهات یفعال  وعملکرد    ،سازمان  یریگشکل  نهیشیپ

 . و...  ادغام در مقاطع مختلف

داد  هات ی روا  یبررس   ی ادی ز  فاصله  یجهان  یاستانداردها  با  ،یکتابدار  خدمات  مرکز   با  ادغام  از  شیپ  تا  یمل  کتابخانة  نشان 

 یهاسال  در  یمل  کتابخانة  با  یمل  اسناد  سازمان  و  یاسالم  انقالب  یفرهنگ  مدارک   مرکز  ادغام.  افت ی  ارتقا  آن  از  پس  و  داشت 

  ریبه سا  یخدمات فن  ةارائآموزش و    ،پژوهش  یهاموضوعدر    یتحوالت مختلف  سازنه یزم  متعدد،  یهاچالش  جادیا  ضمن  ر،یاخ

 .شد  یو یآرش مراکز و  هاکتابخانه

 سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران  تاریخ شفاهی حاصل از طرح  هاییافته  -۲جدول 

 رمجموعه یز سرفصل  فیرد

 

 

۱ 

 

 ران یا یمل ةسازمان اسناد و کتابخان  یری گشکل نةی شیپ

 ی مرکز خدمات کتابدار ةو توسع  سیتأس یچگونگ

 س یتأس  هی اول یهادر سال رانیا یسازمان اسناد مل تیفعال 

 دولت  التیدر تشک یمل  ةکتابخان و  یاسناد مل گاهیجا

 در کتابخانه  یرسانتوجه به اطالع  ةنی شیپ

 

2 

 

 سازمان زمان ادغام در مقاطع مختلف  تی وضع

   هاسازمان نیدرخصوص ادغام ا یات کارشناسینظر

 ی کتابخانه پس از ادغام با مرکز خدمات کتابدار تی وضع

 ی و سازمان اسناد مل یمل ةبعد از ادغام کتابخان  راتییتغ

 

۳ 

 

 سازمان  یتخصص یها تی فعال  یبررس

 

 آثار   یمنابع و گردآور  یواسپار

 ی دولت مؤسسات و  هاسازمان یها یگانیبا یدهسازمان

 به مراجعان  ییگوو پاسخ یرساناطالع

 ی کتابدار المعارفرهیدا ریآثار مرجع نظ نیو تدو  یسازآماده

 

 

۴ 

 

 

  یپژوهش یهاتی سطح فعال یشد و ارتقار

 ی علمئتی ه  درمقامکتابداران  تیعضو

 ی شناسو اسالم یشناسرانیا یها توجه به پژوهش

 ی و نسخ خط ویآرش  ،یرساناطالع ، ی کتابدار یهاانتشارات در حوزه تی فیک

 ی جهان  یبه استانداردها یاب یدست  برایسازمان   یهایازمندین
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 رمجموعه یز سرفصل  فیرد

 رانیا یکتابدار در فالیا یهاآموزه ریتأث

 

۵ 

 

 ت ی فعال یها عملکرد سازمان در دهه

  یمراکز پژوهش ریارتباط سازمان با سا

 ی و یآرش مراکز و  هاکتابخانه ریسانسبت به  یگذاراستیس اعمال

 اطالعات یدهپردازش و سامان  تی وضع

 ی به اهداف سازمان  لیبلندمدت در ن یها برنامه یاجرا

 

 در ایران  یرساناطالع و  یکتابدارآموزش  تاریخ شفاهی

جلسه به مدت    29(، در  نفر  ۱۳( و اعضای غیررسمی )نفر  ۴علمی )اعضای رسمی هیئت   شاملشخصیت،    ۱۷در این طرح با  

 :دست آمدزیر به (، موارد۳)جدول   هاتحلیل دقیق محتوای مصاحبهبعد از . مصاحبه شدساعت  ۴2/ ۵۳

  مراکز  یهات یفعال  ،یشناساطالع  و  یرساناطالع  ،یآموزش  ی هاگروه  ت یریمد  ،یرساناطالع  و   یکتابدار  آموزش  شرفت یپ  ریس

 .  ... و  یشناسدانش آموزش س،یتدر یهاوهیش ،یرساناطالع

 در   یکتابدار  یدانشگاه  درس  نینخست  و  شد  آغاز  مدتکوتاه  یهادوره  لیتشک  با  نینو   یکتابدار  آموزشکه  ها نشان داد  تحلیل

 رجیا  یهاتالش،  ییکایآمر  استادان  یهاکوشش  جةیدرنت  ارشد  یکارشناس  مقطع  در  یکتابدار  رشتة.  شد  تدریس  یعال  یدانشسرا

 .شد اندازیراه تهران دانشگاه  در افضل منوچهر و افشار

 در ایران  رسانیو اطالع  کتابداری آموزش    تاریخ شفاهی حاصل از طرح  هاییافته  -۳جدول 

 رمجموعه یز سرفصل  فیرد

 

 

۱ 

 

 

 رانیا در یرساناطالع و یکتابدار آموزش شرفتیپ  ریس

   یآموزش یها دوره انواع

   یشناسدانش آموزش

 هادانشگاه در یرساناطالع و  یکتابدار یهاگروه

   رگذاریتأث استادان

 یرساناطالع و  یکتابدار یدکتر مقطع

 

 

2 

 

 

 ی آموزش  یهاگروه تیریمد

  یدرس یها برنامه

  یمتون آموزش نیو تدو  ترجمه

 ها برنامه در ینوآور

 سیتدر یهاوهیش

 ی کتابدار  یهاشیگرا

 کار  بازار و  یکتابدار

 

 

۳ 

 

 

 ی شناساطالع و یرساناطالع

 ها دانشگاه با  مرتبط یرساناطالع مراکز

 ی رساناطالع  مراکز  یهاتیفعال 

 ی رساناطالع یمل نظام

 یشناساطالع ةحوز گسترش

 اطالعات  اشتراک و  تبادل

 

 شورای کتاب کودک تاریخ شفاهی

بعد .  مصاحبه شدساعت    ۶2/ 2جلسه، به مدت    ۴2در    ،شورا  یاعضا  نفر از  ۱2  و  رهیمدئت یه  ی اعضانفر از    ۶طرح با    نیا  در

   :زیر استنباط شد( موارد ۴ جدول)  هامصاحبه یمحتوا لیتحلاز 

  ات یادب  موضوعکودک، پژوهش در    اتیآموزش ادب  نةیشیپ  ران،یکودک و نوجوان ا  اتیادب  یکتاب کودک، معرف   یشورا  خیتار

 . و...  یاجتماع یکتابدارکودکان و نوجوانان،  فرهنگنامةکودک،  
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و نوجوانان و بهبود    کودکان  یِرانیا   اتیادب  ییشکوفا  یراب   ۱۳۴۱از سال   ۱کتاب کودک   یشوراکه    داد  نشان  هات ی روا  یبررس

  یراستا  در  و  است  2نسل جوان   یکتاب برا  یالمللنیب  دفترفعال    ی از اعضا  یک یشورا    .گرفت   شکل  یگروه سن  ن یا  یآثار برا

با    یسن گروه  نیا یبرا مرجع اثر نیترمهم منزلةبه زین ۳نوجوانان  و کودکان  فرهنگنامة مجلدات انتشار. کندیم ت یفعال آن اهداف

 .شودیکتاب کودک دنبال م یشورا  ت یریمد

 شورای کتاب کودک تاریخ شفاهی حاصل از طرح  هاییافته  -۴جدول 

 رمجموعه یز سرفصل  فیرد

 

 

 

۱ 

 

 

 

 کودک  کتاب یشورا خیتار

 شورا  یر یگشکل

  مؤسسان

 شورا  یاعضا

 ت ی فعال یها دهه

 داران دوست و انیحام 

 الملل نیب  روابط

   یبررس  یهاگروه

 

 

2 

 

 

 نوجوان  و کودک اتیادب  یمعرف

 کودک  اتیادب  آموزش  نةی شیپ

 کودک  اتیادب ةحوز در پژوهش

 یرانیا رگرانیتصو و  مترجمان سندگان،ینو یمعرف

 ( IBBY) جوان نسل یبرا کتاب یالمللنیب دفتر با یهمکار

 نوجوانان و کودکان یبرا  کتابخانه خدمات

 ی رانیا یها یباز  به  توجه

 کودک  اتیادب  با ییآشنا یهاکارگاه

 

 

۳ 

 

 ی اجتماع یکتابدار

 نا یناب و  معلول افراد یبرا   خدمات

 )مهاجران(  شهرهامهمان  یبرا کتابخانه

 ت ی اصالح و ترب کانون ةکتابخان 

 کتاب   نیخورج طرح

 

 

 

۴ 

 

 

 

 نوجوانان  و کودکان فرهنگنامة

 خاص   یهایژگیو

 ها یگذاراستیس

 ی علم و یپژوهش ابعاد

 محتوا  یروزآمدساز

 بانان ی پشت

 جامعه  در فرهنگنامه گاهیجا

 مجلدات  انتشار شرفتیپ

 ی جنب  یهاتیفعال 

 

 
1. http://cbc.ir/ 

2. International Board Books for Young People (IBBY)  

3. https://www.farhangnameh.com/ 

 

http://cbc.ir/
https://www.farhangnameh.com/
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 ران ی کتابداران ا یهاانجمن  تاریخ شفاهی

ساعت   ۱۵/ ۵۵جلسه، به مدت    ۱۳(، در  نفر  ۵)  انجمن( و اعضای  نفر  ۶علمی )اعضای هیئت نفر شامل:    ۱۱در این طرح با  

 دست آمد: به ذیل موارد (۵ ها )جدولتحلیل محتوای مصاحبهدر . مصاحبه شد

انگیزه  ةپیشین و  اهداف  انجمن،  نشست خبرنامة  ها،  تأسیس  تشکیل  داوطلبانه،  خدمات  برگزاری  انجمن،  تخصصی،  های 

 . های علمی و ... کنگره

  ی به کتابدار  بخشیدناعتال  :کرده است رو توجه    به موارد پیشِ  ۱۳۴۵سال  از    «کتابداران ایرانانجمن  »  که  ها نشان دادتحلیل

کتابدار آموزش  و  ترویج  طریق  از  کتابدار،  نوین  یایران  اهمیت حرفة  ایران  یشناساندن  کتابداران  مقام  باالبردن  از .  یو  پس 

  یک انجمن علمی درحکم   ۱« ایران  رسانیو اطالع  کتابداریانجمن  »،  (۱۳۶۰)سال    شدن چراغ انجمنخاموشها از  گذشت سال

سال   کرد.    ۱۳۷9از  آغاز  را  خود  پژوهشی،  فعالیت  و  علمی  اجرایی،  نهادهای  با  ترغیب  ارائة  همکاری  آموزشی،  خدمات 

 جمن است.اناین از جمله اقدامات   های علمیپژوهشگران و تجلیل از استادان ممتاز و تشکیل همایش

 های کتابداران ایران انجمن   تاریخ شفاهی حاصل از طرح  هاییافته  -۵جدول 

 رمجموعه یز   سرفصل  فیرد

 

 

 

۱ 

 

 

 ( ۱۳۶۰ -۱۳۴۵) رانیا کتابداران انجمن

 انجمن  سی تأس  ةنی شیپ

 مؤسسان

 ها زهیانگ  و اهداف

 چهارگانه   یهاتهیکم

 انتشارات 

 انجمن  ةخبرنام

 داوطلبانه  خدمات

 ی المللنیب مجامع با ارتباط

 فال یا یهاکنفرانس در شرکت

 ران یا در فالیا  یهاآموزه  یسازیبوم

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 (تاکنون -۱۳۷9) رانیا یرساناطالع و  یکتابدار انجمن

 ها یمشخط و  هابرنامه

 کسوتان شیپ  اتیتجرب  از یمند بهره

 ی تخصص  یهانشست لیتشک

 یعلم یها کنگره یبرگزار 

 جوان کتابداران مشارکت

 ی آموزش یهاکارگاه یبرگزار 

 انجمن  انیحام 

 انجمن  یهاتی فعال بازتاب

 
1 .https://ilisa.ir / 

 

 

https://ilisa.ir/
https://ilisa.ir/
https://ilisa.ir/
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 ، یسلطان  یپور  جمله  از  ت،یشخص  ۱۷  با  البته  ؛مصاحبه شد  ساعت   ۱9۳  مدتبه  جلسه،  ۱۴۰  در  ت،یشخص  ۷۴  با  مجموعدر

  در   مصاحبه  جلسات  بنابراین  ؛طرح مصاحبه شد  کیاز    شی در ب  یفان  کامرانو    اغی اقزل  ایثر  ، یعباس حرّ  ،یانصار  نیآفرنوش

براساس تعداد   تاریخ شفاهی  یهاطرح  یفیتوص  آمار.  شدنوشته  چهارگانه    یهاطرح   آمار  در  کی تفک  به  محور،موضوع  یهاطرح

  ران یا  یمل  کتابخانة  و  اسناد  سازمان  تاریخ شفاهیداد که    نشان  (2و تعداد جلسات مصاحبه )شکل    (۱)شکل    شوندگانمصاحبه

در   (شورا  یاعضا  و  رهیمدئت یه  ی)اعضا  کودک   کتاب  یشورا  سطح،  نیدر باالتر  (ی علمئت یه  یو اعضا  رانی)کارشناسان، مد

بعد اطالع  کتابداریآموزش    ،یرتبة    یهاانجمن   و  آن   از  پس  ( ی ررسمیغ  مدرسان  و  یعلمئت ی ه  یرسم  ی)اعضا  رسانیو 

 آخر قرار دارد.  گاهیدر جا (انجمن یاعضا و  رهیمدئت یه  ی)اعضا کتابداران

 

 
 شوندگانبراساس تعداد مصاحبه  رسانیو اطالع کتابداری  تاریخ شفاهیهای توصیفی طرح  آمار -1شکل 

 

 

 
 براساس تعداد جلسات مصاحبه رسانیو اطالع کتابداری شفاهی تاریخ های آمار توصیفی طرح  -۲شکل 

 

همبنیان ایران،  در  نوین  کتابداری  کارشناسیگذاری  مقطع  در  کتابداری  رشتة  تأسیس  با  و  زمان  تهران  دانشگاه  در  ارشد 

کتابداریشکل خدمات  مرکز  مدر  گیری  به  سنتی  کتابداری  از  گذر  نظیرهمچنین  آثاری  تدوین  بر  تأکید  با    ی هاسرعنوان  ن 
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و    کتابداری  المعارفهریدا،  رانیا  فهرستگانی،  فارس  مؤلف  ةنشان،  مؤلفان  و  ری مشاه  یاسام  مستند  فهرست ی،  فارس  یموضوع

  هاآن، به  تاریخ شفاهیهای  طرحتحلیل محتوای  براساس    بندی دیوئی و کنگره مواردی هستند کهرسانی و گسترش ردهاطالع

و...    های کتابداریکتابداری ایران، گرایشدر  های ایفال  ، تأثیر نشست سیر تحول آموزش کتابداری  همچنین  شده است.  هتوج

  .تبیین شد تاریخ شفاهیهای های طرحدادهمنزلة به

، از زوایای گوناگون به  طرح سؤاالت مناسب   ودور از تکلف نوشتاری، با ایجاد محیطی صمیمی  به  تاریخ شفاهیهای  قابلیت 

اینکه نخستین فارغ ایران پرداخت؛  در  نوین  کتابداری  بنیانرشد و شکوفایی  کتابداری و  گذاران مراکز آموزشی و  التحصیالن 

وپنجه نرم کردند و کدام عوامل در موفقیت  شکالتی دست ای پای در این راه نهادند، با چه مپژوهشی با چه روحیه و انگیزه

 که ) شودهای شفاهی درک میروایت  روزنهای شخصیتی آنان که از تالش کتابداران و نقش ویژگی داشت. بسزایی آنان نقش

های شکوفایی این علم  مندان را به درک درستی از فرازونشیب ، عالقه(است  تاریخ شفاهیهای ممتاز روش پژوهشی  از ویژگی

 سازد.  میرهنمون 

های  در دو بخش ویژگی ها،این مؤلفه  بررسیو    (۳)شکل    کتابداران  محتوای مصاحبه با  از  شدهاستخراجهای  مؤلفه در ادامه  

 : است  آمده شخصیتی و مشارکت در کار

 
 پژوهش  یهاافته ی -۳ شکل

 ی تیشخص  یهایژگیو
 و کتابخوانی   عشق به کتاب

از    تاریخ شفاهیهای  که در طرح  است   مباحثییکی از    ،«دیمند شدچطور به کتابداری عالقه»که    موضوعاین    وجو دربابپرس

و عالقه به کتاب موجب ورود    ؟بخش است انرژی  مملو از کتاب کشیدن در محیطی  نفساینکه آیا    شود؛پرسیده میکتابداران  

به رشتة یا    آنان  کتابخوانی می؟  نهکتابداری شده است  به  انگیزهاشتیاق  باشدتواند  داشته  بیرونی  یا  آفرین  نوش  ؟های درونی 

می بیان  ایرانی  برجستة  کتابداران  از  بهانصاری  اینکه  کند  زندگی2۴رغم  ابتدای  پدرشبه  اشسال  شغل  کشورهای   دلیل  در 

خوانی و رفتن به کتابخانه  کردند، کتاببرایش فراهم میوالدین  هایی که همواره  است، ولی یکی از سرگرمی  شتهمختلف گذ

استبود می  (.۳9ص  :  ۱۳9۶انصاری،  )  ه  نشان  روایت  در عالقهاین  مهمی  نقش  بیرونی  انگیزة  که  به  دهد  کتاب  مندی وی 

 را رقم زد. اوداشت و آیندة شغلی 

کامران فانی از نخستین   .خوانی قدم گذاشتند، هیچ محرک بیرونی در این زمینه نداشتندبسیاری از اشخاصی که به دنیای کتاب

اش را به کتاب از دوران دبستان، چنین توصیف کرده است: »وقتی در سن  علمی مرکز خدمات کتابداری، عالقهاعضای هیئت 

یافته های 
پژوهش

عشق به کتاب و 
کتابخوانی 

شیوه های 
تدریس

تاثیر 
کنفرانس های 

ایفال بر 
کتابداری ایران

ویژگی های 
رشته کتابداری

انجمن 
کتابداران و 

باور به خدمات 
داوطلبانه

کتابداری 
اجتماعی 

نوآوری و 
خالقیت 

سخاوت 
کتابدارانه

نظم ذهنی و 
برنامه ریزی 

مشارکت و 
کار جمعی

نخستین آثار 
مرجع 
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به کتاب عالقهشش از عجایب است که مثالً یکی  این هم  کتابخوان بودم و  از روز اول  به دبستان رفتم،  مند است و  سالگی 

فانی، )  «نبود  مهیا  ت و امکاناتی همام اهل کتاب نبودند. برایم هیچ انگیزة بیرونی وجود نداشمند نیست. خانوادهدیگری عالقه

 .  (2۵ص : ۱۳9۵

  افتهی   رشد  یروحان  یاکه در خانواده  ،تهران  دانشگاه  رسانیو اطالع  کتابداریگروه    یعلمئت ی ه  یاز اعضا  ،یحرّ   عباس  دکتر

  بود،   یسنگچاپ  و  یخط  شتریب  که   ،پدرش  کتابخانة  در  موجود  یهابا کتاب  مشهد،  در  لیتحص  هنگام  ،دبستان  دوران  در  ،بود

  زد زیاد ورق می  شور   با   را  ها کتاب  شد،ینم  ها کتاب  در  شدهنوشته  میمفاه  از  ی اریبس  همتوج  نکهیا  رغمبه  و  کرد  دایپ  والفت انس

را    یخوانکتاب  و  کتاب  به  عالقه  ی. دکتر حرّیافت ادامه    زیاو ن  یو جوان  یبعدها در دوران نوجوان  اقیاشت  نیا  .بردی م  لذت  و

 ی ول  آوردم،ینم  سردر  هاآن  از  یاری بس  از  نکهیا   با  و  شدم  آشنا   پدرم  یهاکتاب  با  ییابتدا  دورة  از  من است: »  داده  شرح   نیچن

  ی ژگ یکتابخانة پدرم شناختم که و  قیرا از طر  نیالبحرمجمع  نامةلغت که    رودینم  ادمی  چیه.  بگردم  هاکتاب  یالبال  داشتم  عالقه

 (. 2۶ ص: ۱۳9۵ ،یحرّ)  «دارد هانامهلغت  انیدر م یخاص

از   نگاه می  تاریخ شفاهی  هایویژگییکی  از دیدگاه خودشان به یک رویداد واحد  پژوهشگران   و  کننداین است که راویان 

های ثریا  روایت   مثال از مقایسةبرای  های تاریخی را کشف کنند.  ها، نانوشتهروایت های راویان و تعدد  توانند از خالل پاسخمی

ایاغ  شود. قزل، دو نوع زبان و لحن خاص استنباط میکسوت کتابداریآفرین انصاری، دو تن از استادان پیشایاغ و نوشقزل

کشد و انصاری همان رویدادها را با لحنی عاطفی و  تصویر میشناسانه به  وقایع را با لحنی انتقادی و زبانی تجویزی و آسیب 

 کند. توصیفی بیان می

 ریزی نظم ذهنی و برنامه

گفت  این  روزنِ  برنامهاز  دقت،  ذهنی،  نظم  وحدتوگوها  نگاه  و  میریزی  استنباط  کتابداران  اشخاص  بخش  از  بعضی  شود. 

این    داشتنای  عدهاند. در مقابل،  طول دوران کتابداربودن، آن را رشد دادهدارند در    دیأک تدانند و  این روحیه را ذاتی میداشتن  

 اند. شده ها کار به زیور آن آراستهواسطة سالدانند؛ اینکه بهها را اکتسابی میویژگی

جامعة کتابداری  تدوین آثاری که در مرکز خدمات کتابداری به    زمینة  بخش سلطانی را درانصاری نظم ذهنی و نگاه وحدت

ی  فارس  یموضوع  یهاسرعنوانکتاب  مانند    ،بخش است کند: »نگاه پوری سلطانی وحدتعرضه شده است، چنین توصیف می

  .(۱۴۴ص : ۱۳9۶انصاری، ) «در سراسر ایران به وحدت رویه برسند کتابدارانکه تألیف آن باعث شد تا 

نهان  برنامه در  که  دیگری است  با    کتابدارانریزی عامل  را  دانشجویان  تا  کردند  کتابداری تالش  نهادینه شده است. مدرسان 

شود و نتایج مطلوبی به  ؛ اینکه نظم در تمام مراحل کار کتابداری موجب شکوفایی آن میکنندمقدمات فراگیری این دانش آشنا 

های کودک و نوجوان در دانشگاه تهران، استاد کتابداری را چنین  ادبیات و کتابخانه  ایاغ، نخستین مدرسآورد. ثریا قزلبار می

 توصیف کرده است:  

برنامه کالس  ساعت  دو  برای  که  لحظه »استادی  همان  از  دانشجو  دارد،  میریزی  وارد  که  میای  در شود  معلم  این  که  فهمد 

برد کنج  دهید، نمی کند یا اگر کار عملی مید، وجبی تصحیح نمی اگر به او مقاله بدهی .  ریزی داردبرنامه  و  درسش جدی است 

 (.۷۸ص : ۱۳9۶ایاغ، قزل) «کشدطوری یک نمره بدهد، بلکه مو را از ماست بیرون میاش بگذارد و همینخانه

همان  آنان  داد  نشان  کتابداران  با  مصاحبه  انتشار  زمان  تجربة  در  که  روایت قدر  بیان  در  مصاحبه  نظم    دقت   هاانجام  و  دارند 

 ها دارند. کنند، در زمان بازبینی متن مصاحبه نیز وسواس خاصی در مستندسازی روایت تاریخی را رعایت می

 سخاوت کتابدارانه

پیش روشاستادان  اجرای  مسیر  در  عالقه  با  دهة  کسوت  در  برداشتند.  گام  نوین  کتابداری    ،۱۳۶۰های  خدمات  مرکز  با  که 

ادغام شد ایران  ملی  با مشکالت  کتابخانة  مرکز  این  کارشناسان  که    فراوانی،  مسائلی  بهمواجه شدند؛  و   مددفقط  وافر    عشق 

دهندة روحیة منعطف کتابداران است: »پس  تواضع کتابدارانة آنان مرتفع شد. روایتی از نخستین روزهای ادغام این مرکز نشان

ادغ کتابخانةاز  و  کتابداری  قطر یک سانتی  ام مرکز خدمات  به  دیدیم  قفسهملی،  کتابخانه است و فضلة  متر خاک روی  های 

جوان دارد.  عقرب  و  مار  و  نمیپرنده  باور  امروز  وسایل  های  خانه  از  بهزادی  صدیق  ماندانا  و  شادمان  زهرا  من،  که  کنند 



   

 صالحی / رسانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایراناطالعهای تاریخ شفاهی کتابداری و وگو: تحلیل طرحروایت از روزن گفت 84

اسکاچشست  مثل سطل،  پودر می  ،وشو  آستینآوردیرایت و  باال میم،  را  قفسههایمان  تمیز میزدیم و  را  زمان ها  آن  کردیم. 

 . ( ۶۸ص  :۱۳9۴)سلطانی،  «ملی فقط یک نظافتچی داشت  کتابخانة

کودک  کتاب  کم  ،دبیر شورای  فروتنی  دارد،  استادان شهرت  استادِ  به  دارد. کالس که  برای  نظیری  مکانی  او  درس  تبادل  های 

ویژگی از  او  توصیف  نیست.  مطرح  آن  در  شاگردی  و  استاد  و  است  اطالعات  و  کتابداردانش  یک  از    ،های  فرازی  در  که 

 اوست: نمای شخصیت تمام مصاحبه آمده است، آیینة

نش، نه در های کتابدار این است که نسبت به هیچ چیزی بخیل نیست. کتابدار نه در مالش، نه در جاترین ویژگی»یکی از مهم

کنم که چیزی را  وقت باور نمیورزد. من هیچتواند به دیگران انتقال دهد، بخل نمی اش و نه در اطالعاتی که دارد و میسالمتی

گذرد و من یک راه عبور هستم، من چیز به دالیلی از من میکنم که همهدهم. من احساس میبلدم و کاری را خوب انجام می

 .(۱2۰ص : ۱۳9۶انصاری، ) «دهنده هستمپایانکننده و نه نه شروع

  و خالقیت نوآوری

در    نوآوری  بنابراین؛  یندهای مرتبط با کتابداری نداشت نگاه تخصصی به فرا  ة ایرانجامع  ،گیری کتابداری نوینپیش از شکل

به  پژوهش،   توجه  میبا  نظر  به  زمان ضروری  آن  از  شرایط  یکی  رشتة مصاحبهرسید.  در  تحصیل  ادامة  از  هدف  شوندگان 

تردید  در مورد آنها    یا حداقلدهم  ها را تغییر  »من با این هدف وارد رشتة کتابداری شدم که کلیشه  : بیان کردکتابداری را چنین  

تأمل   ا  کنمو  بعد  بازنگری  بسا  البته چه  بپردازند؛  بازنگری  به  کنند و  تأمل  که  بخواهم  دیگر  افراد  از  ز گردش و حرکت،  و 

 .  (۳۸ص : ۱۳9۵حرّی، ) « شود تا اقتباس صِرفکم از طریق پژوهش حاصل میمجدداً به همان نقطة آغاز برسد ولی این، دست 

زمینة جذب استادان داشت که در   های خاصی درگروه کتابداری دانشگاه تهران در دوران مدیریت اشخاص مختلف، نوآوری

شکل شرح داده  کارگیری تدابیری برای تقویت گروه را بدینتقویت فرایند آموزش گروه تأثیر بسزایی داشت. یکی از راویان به

غیرهیئت  استادان  از  استفاده  امکان  چقدر  »هر  کار  است:  کیفیت  و  کمرنگ  کتابداری  رشتة  حیات  بشود،  کمتر  گروه  علمی 

میضعیف فعالیتر  یک  همانند  درواقع  نتیجه شود.  به  که  است  بیرونی  بحث گیریت  چراییها،  چگونگیها،  و  تبدیل  ها  ها 

 .(۱۱۳ص   :۱۳9۶انصاری، ) «شود. اگر مدرس خارج از دانشگاه نداشته باشیم، کالس پویایی نخواهد داشت می

دهة از  که  کودک  کتاب  شورای  آغاز    ۱9۶۰ش/  ۱۳۴۰ابتکارات  را  به  فعالیتش  ایرانی  آثار  معرفی  موجب  اینکه  کرد، ضمن 

بینجشنواره تحوالت گستردههای  کتابخانهالمللی شد،  تأسیس و مدیریت  در  را  بهای  کرد.  ایجاد  نوجوان  رغم های کودک و 

کتابخانه نیز  حاضر  حال  در  آموزش اینکه  نظام  در  را  خود  جایگاه  آموزشگاهی  اماهای  است،  نکرده  پیدا  ایران   وپرورش 

در  ها  های شورای کتاب کودک دستاوردهای ارزشمندی را برای این گروه سنی به ارمغان آورده است. در یکی از روایت تالش

اندازی کتابخانه برای کودکان و نوجوانان چنین اشاره شده است: »کار برای کودکان و نوجوانان برایمان  راه  هایتجربه  زمینه

ها،  های مختلف را تجربه کنیم. کتابخانة اردوگاهخواهیم تأسیس کتابخانهکنیم. ما میفکر میبسیار مهم است و در شورا به آن  

کنیم و این موضوع  های کار فکر میبینایان و کانون اصالح و تربیت را تجربه کردیم و االن روی کتابخانه برای بچهنابینایان، کم

 (.۱۷2ص  :۱۳9۶انصاری، ) «برایمان بسیار مهم است 

 ت اقداما  از  یکی  ،یارکتابد  انیدانشجو   نینخست  یلیالتحصفارغ  با  مقارن،  ۱۳۴۷  سال  در  یکتابدار   خدمات  مرکز  یر یگ شکل

  ی بندرده  و   یسینو فهرست   از جمله  ؛دیرس  ثمر  بهمرکز    نی ادر    یمهم  ییربنایز  یهات یفعال  و   بود  یکتابدار  عالم  در  نوآورانه

  جذب   یکتابدار  آموختگان دانش  از  یاری بس.  رانیا  فهرستگان  و  ی فارس  مؤلف  ةنشان  کنگره،   و   ییو ی د  یبندرده  گسترش   منابع،

دانشگاه    ییکای)استاد آمر ۱ی هارو   جان  با که همراه    یسلطان  ی استاد پور  .درآمدند  آن  ی علمئت یه  ت ی عضو   به   و  شدند  مرکز   نیا

  و  منکرده است: »  فیتوص نیچن ،یمرکز مدارک علم سیهمزمان با تأس راآن  جاد یا ضرورتکرد،   سیمرکز را تأس نیا تهران(

نشود، مرکز مدارک    جادیا  یکه اگر مرکز خدمات کتابدار  می دفاع کرد  دهیعق  نیسه چهار جلسه در وزارت علوم از ا  در  یهارو

نم  یعلم  دو  نیا  تا  میکرد  متقاعد  را  وزارتخانه  معاونان  باالخره.  شودیم  اساس  و  هیپایب  شود،  جادیا   هم  اگر  و  ردیگیشکل 

 .(۴۳ ص :۱۳9۴ ،یسلطان) «کنند کار برادر، صورتبه شوند و سیبا هم تأس مرکز
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 کار در مشارکت
 کار جمعی روحیة

از انتشار   دهای مختلف اجتماع سروکار دارند و بایبا گروهها  روز است. آنهای شغلی آنان بهاطالعات کتابداران بنابر ویژگی

به همچنین  باشند.  مطلع  علمی  آثار  فعالیت آخرین  بیشتر  اینکه  علوم  دلیل  با  مرتبط  اطالع  کتابداریهای  صورت به  رسانیو 

کنند د دارد و تالش می نشیند، روحیة کار جمعی در کتابداران و مدرسان آن وجو ثمر می   شکل گروهی به  فرایندی است و به

فعالیت جمعی را به اقدام فردی ترجیح دهند و در ایجاد روحیة مشارکت در جوانان بکوشند. کتابداران پیشرو در ایران نسلی  

کتابداران،  با  مصاحبه  در  »ما«  ضمیر  از  استفاده  نهادند.  برجای  آیندگان  برای  را  ارزشمندی  میراث  و  بودند  تکرارنشدنی 

ای پژوهشی تأسیس  مؤسسه  منزلةکه مرکز خدمات کتابداری را به  ،تقاد آنان به کار گروهی است. پوری سلطانیدهندة اعنشان

آن کوش تعالی  در رشد و  بعدها  در جاییدکرد و  اجرای طرحجای مصاحبه،  از  مطلوبی رسید اش  نتایج  به  که  های گروهی 

می پیش  ،گوید. سلطانیسخن  از  دکه  نوین  کتابداری  بگامان  مشارکت  روحیة  است،  ایران  را   رایر  نوین  کتابداری  پیشرفت 

 کند: چنین توصیف می

به شد،  انجام  ایران  ملی  کتابخانة  در  بعدها  و  کتابداری  خدمات  مرکز  در  که  کارهایی  همکاری  »همة  با  و  گروهی  صورت 

همة آنان است و نام خودشان نیز بر روی  پژوهش  علمی آن به ثمر رسید. آنچه منتشر شده، حاصل  کارشناسان و اعضای هیئت 

 .(۳۴ص  :۱۳9۴سلطانی، ) «شده است نوشته  کارهایشان 

ها، به مدد ابتکار  کتابخانهها و مؤسسات آموزش عالی و نیز  های کتابداری در دانشگاهمدیریت مشارکتی در گروه  ،براینافزون

های صحیح  نگری جلوگیری کرده و موجب اجرای سیاست جانبهکتابداران توانمند انجام شده است. این نوع مدیریت، از یک 

دار بود،  دانشگاه تهران را عهده  رسانیو اطالع  کتابداریها مدیریت گروه  که سال  ،های مربوطه شده است. انصاریدر مجموعه

شد و دانشجویان با ها جرح و تعدیل میمشارکتی را در گروه اجرا کرد و توفیق یافت. در این نوع مدیریت، برنامهمدیریت  

 شد. شدند که خود نیز نوعی درس قلمداد میهای مدیریتی در عمل آشنا میای از دیدگاهطیف گسترده

شود. اجرای این روش موجب پویایی این  ریت میصورت مشارکتی مدیشورای کتاب کودک نیز از جمله مراکزی است که به

کتابخانهبه  ؛مجموعه شده است  کتابدار  نیز  نیروی پژوهشی و  های کودک و نوجوان  نحوی که هرساله، همانند یک دانشگاه، 

که از درون شورای کتاب کودک متولد   ،کند. همین روحیه در مراکزی مانند مؤسسة پژوهشی تاریخ ادبیات کودکانتربیت می

  شود. دبیر شورای کتاب کودک این شیوه از مدیریت را چنین توصیف کرده است: اند، نمایان است و اجرا میشده و رشد کرده

نهاد بسیار کارآمد است. مدیریت مشارکتی  های مردمام که در سازمانمدیریت مشارکتی را تجربه کرده  ی از»من در شورا شکل

از هیئت  این معنا است که  پائینبه  تا  پیشنهاد  توانیم در همة زمینهترین سمت در سازمان، همه می مدیره  کنیم،  دهیم،  ها فکر 

 .(۱۷۰ص : ۱۳9۶انصاری، ) «دهیمتصمیم بگیریم و کار انجام 

ای روحیةبنابراین  بنیانمشارکت    جاد  مدنظر  مختلف  اران  ذگ همواره  سطوح  در  مشارکت  این  است.  بوده  نوین  کتابداری 

  موضوع های بنیادین در این  آثار مرجع و فعالیت همة  کارشناسی و مدیریتی دستاوردهای ارزشمندی را به ارمغان آورده است.  

 کارشناسان و استادان به سرانجام رسیده است.   مشترک  هایمندی از دیدگاهبا بهره

 های تدریس  شیوه

آموزش  رو تأسیس شد:   ِ  پیش   فاهداای دوساله داشت، با  که دوره  ،ارشد  در مقطع کارشناسی  رسانیو اطالع  کتابداریرشتة  

کتابخانه توانایی مدیریت  انسانی متخصص که  افرادی که عهدهنیروی  به  تعلیم  نیز  های  اندازی دورهدار راهها را دارا باشند و 

گیری گروه تحت تأثیر شکل  های اولیةهای درسی در سال های ایران شوند. سرفصلبخش علوم کتابداری دانشگاهکتابداری در  

ها به زبان  انگلیسی قرار داشت. آن زمان متون درسی کتابداری به فارسی ترجمه نشده بود و درس  ـ   نظام کتابداری آمریکایی

سازی  جع ترجمه شد و در بسیاری از موارد مطابق با نیاز کتابداری ایران بومیشد. بعدها متون و منابع مرانگلیسی فراگرفته می

 شد. 

طرحنکته از  که  طبعاًشفاهی  تاریخ  های  ای  که  است  این  شد،  درس   استنباط  از  و  بعضی  کارشناسی  کاردانی،  مقاطع  در  ها 

لیسانس هم تکرار  وبیش در لیسانس و فوقکم  یعنی درسی که در دورة کاردانی خوانده شده،  ؛شوندارشد تکرار می  کارشناسی
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پیشمی سرفصلشود.  در  تغییر  ایجاد  برای  بارها  کتابداری  کردهکسوتان  تالش  رشته  این  درسی  به های  اعتقاد  با  آنان  اند. 

و تربیت نسلی ها  برعهده دارند، با شیفتگی به معلمی، به تدریس دانسته  رسانیو اطالع   کتابداریای که در زمینة آموزش  وظیفه

کنند. یکی از امری مقدس تلقی می   را  های آموختن به آنانساز همت گماشتند. مدرسان تربیت پژوهشگر و یاددادن شیوهانسان

استادان کتابداری چنین استنباطی از ارتباط معلمی و کتابداری دارد: »معلم خوب هرگاه کتابدار خوبی هم باشد یا کتابدار هر 

 (.۸۰ص : ۱۳9۶انصاری، )  «معلمی آراسته باشد، توفیقی دوچندان خواهد داشت وقت به زیور 

کتابداری، معیارهای مختلفی  های مختلف تدریس در دانشگاهدر زمینة روش استادان قرار گرفت.    مدنظرها و مراکز آموزش 

دانستند و بر  عملی برای دانشجویان کتابداری را ضروری می  هایاستادانی که در آمریکا تحصیل کرده بودند، برگزاری کارگاه

شود. پس کاربرد عملی آن و اجرا در کتابخانه فراگرفته می  رایداشتند. کتابداری دانشی است که ب  دیأک تاستفاده از این روش  

 است:  آمده روایت زیرهای عملی در دانشگاه در های کارگاهی سودمند خواهد بود. تأثیر کارگاهمندی از روشبهره

واحدی گذراندم تا توانستم نمرة قبولی  لیسانس کتابداری در آمریکا، پنج کارگاه عملی در کنار یک کالس سه»من در دورة فوق

گذراندیم. نمرة ما را هم منوط بگیرم. استاد برای هر دوره، پنج کارگاه برای دانشجویان تعیین کرده بود که بیرون از دانشگاه می

ام این بود که فقط سعی کردم مثل او ادبیات کودکان را درس  های زندگیها کرده بود. یکی از خوشبختیگذراندن آن کارگاه  به

 (. ۵۰، ص ۱۳9۶ایاغ، قزل ) «بدهم

  موضوعگام در این  کتابداران پیشعالوه بر این انتخاب نحوة تدریس یک درسِ واحد با توجه به مخاطبان آن، همواره مدِ نظر  

است؛ کهبوده  دانسته  ذچرا  سری  یک  گرایشتکرار  با  دانشجویان  اقسام  و  انواع  برای  ثابت  مقاطع های  در  و  گوناگون  های 

مختلف،  طرق  به  کالس  با  آنها  کردن  همراه  و  مخاطبان  به  اهمیت  بود.  نخواهد  مفید  دکترا  تا  کاردانی  از  تحصیلی  مختلف 

را و  زمینه  ضروری  این  در  روایتی  است.  می می  نوشتههگشا  را  »یک درس  به شیوهشود:  کرد و  شود  تدریس  گوناگون  های 

دهند. اگر به دانشجویان کتابداری  اند و دارند گوش میروی شما نشستهاید و چه کسانی روبهبستگی دارد که شما کجا ایستاده

رود برم، اگر در رشتة سینما باشم، به سمت آن میترویجی کتابخانه می  هایادبیات کودکان درس بدهم، آن را به سمت فعالیت 

 (. ۷۷ص  :۱۳9۶ایاغ، قزل) «رودو اگر به دانشجویان هنر درس بدهم، به سمت تئاتر عروسکی می

 کتابداری اجتماعی

به مثابةنگاه نمیعنوان یک کاال  به  را  کتاب ۱کتابداری اجتماعی،   مندانِعالقه بلکه  اثربخش در زیست   کنند  موجودی زنده و 

تنها    شود. امروزه کتابخانهمی  آنانهایی است که نصیب  نگرند. خدمت به مردم از راه کتاب یکی از بهترین لذتاجتماعی می

بداری اجتماعی از همان برای همه در قالب کتابرای خواندن نیست بلکه »جایی برای با هم بودن است«. تفکر کتاب    مکانی

 . شدهای تأسیس رشتة کتابداری از سوی متخصصان مطرح  سالآغازین 

»در   های مختلف این گرایش اشاره و در فرازی از مصاحبه چنین روایت کرده است:به جنبه  یکی از فعاالن کتابداری اجتماعی 

کردند. برایشان کتاب ببرم. ایشان در طبقة چهارم زندگی مینزدیکی مدرسة کتابداری ژنو، خانمی بودند که من مسئول بودم  

میکتاب برایشان  که  را  وقت ها  بعضی  میبردم،  که  ها  میخستهگفتند  و  بخوان  صفحه  یک  برایم  و  گاهی ام  خواندم. 

 .(۶2ص  :۱۳9۶انصاری، ) «شستمهایشان را هم میآوردم و ظرفین میئشان را هم پاکردم، زبالهشان را هم تمیز میآشپزخانه

در مصاحبهمصاحبه اجتماعی  شوندگان  نقش  از روزنِ  نوشته و خواننده«   کتابدارنگرند؛ یکی  کتابدار میبه  ها  بین  »پلی  به  را 

می و  توصیف  کنند  تحصیل  خوب  کتابداران  »اگر  که  است  معتقد  دیگری  و  بگیرند، به کند  قرار  خودشان  جایگاه  در  خوبی 

ها و دانش شوندة دیگری بر این عقیده است که »کتابدار رابط بین انسان« و مصاحبهانددهندگان فرهنگ مکتوب جامعهاشاعه

 شوند«. مختلفی مضبوط میهای هایی که بر محملمقیّد است یعنی دانش

 انجمن کتابداران و خدمات داوطلبانه 

لتحصیالن کتابداری به چشم  اکه انجمن کتابداران ایران تأسیس شد، اعتقاد به کار داوطلبانه در میان نخستین فارغ  ۱۳۴۵سال  

رئیس کمیتة آموزش انجمن  .دهدزمینة پیشرفت کتابداری نوین انجام  ی در مؤثرهای بنابراین انجمن توانست فعالیت   خورد.می

 فضای حاکم بر آن را چنین توصیف کرده است: 

 
1. Social librarianship 
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زیرمجموعة دارد و  قرار  نهادهای مدنی  در مجموعة  داوطلبانه است و  کار  به  باور  زادة  کتابداران  کلی جامعة    »انجمن  بحث 

جمن کتابداران ایران در  آیند. انپدید می  ۱( نهادمردم یهاسازمان) هامنو سَ گیرندها در جامعة مدنی شکل میمدنی است. انجمن

  (.۱۶۱ص  :۱۳9۶انصاری، )  «کار داوطلبانه وجود داشت  بسیار فعال بود چون روحیة ۱۳۴۰دهة 

دلیل اینکه انجمن کتابداران در مستمر انجمن بود. بههای  مدت کتابداری جزو فعالیت های کوتاهریزی برای برگزاری دورهبرنامه

یکی  .  کندها سهیم  ای، کتابداران نقاط مختلف ایران را در فعالیت های دورهالزم بود از طریق آموزش   ،ها شعبه نداشت شهرستان

   :است  چنینهای اعضای انجمن کتابداران در مورد کمیتة آموزش انجمن از روایت 

انجمن   خان»در  دورهخدمت  امید،  فرنگیس  برنامهم  دبیرستان  در  کتابداران  برای  را  دانشجویان  ای  بهترین  کردیم.  ریزی 

سال  کارشناسی آن  در  کتابداری  دورهارشد  در  میشده  ذکرهای  ها،  آموزش    در  ؛کردندتدریس  کمیتة  توسط  آن  برنامة  واقع 

صورت بهآن را  انجمن کتابداران نوشته شد و به اجرا درآمد. ما دو سه دوره مدرس تربیت کردیم و چند مدرسه هم در تهران  

 (. ۶۰ص  :۱۳9۶ایاغ، قزل) «اجرا کردند آزمایشی

دلیل اینکه آن زمان منابع کتابداری به فارسی در دسترس نبود،  بهکمیتة انتشارات انجمن کتابداران ایران نیز بسیار فعال بود و  

کمیته را به این    هایفعالیت انتشارات انجمن  کمیتة  رئیس  .  های انجمن، راهگشای دانشجویان بودنشریه  در  شدهنوشتهمقاالت  

است: داده  شرح  شمارة  »اولی  صورت  مفصل به  ۱۳۴۸در    رانیا  کتابداران  انجمن  خبرنامةن  شد  صورت  زمان  منتشر  آن  من   .

بودم. انتشارات  کمیتة  توجه    به   رئیس  بسیار  نشریه  تشویق  شداین  برایم  افشار  ایرج  مرکز  و  در  همکارانم  تمام  نوشت.  نامه 

 .(۱2۰ص : ۱۳9۴سلطانی، ) «کردندرایگان و داوطلبانه با احساس و عالقه و مسئولیت کار میصورت به

 های رشتة کتابداری ویژگی

  رسانی و اطالع کتابداریپیوستگی . دارند دیأک تعالقة خود، بر بعضی از موارد و ای حرفه با توجه به زمینة رشته متخصصان این

روایت  از  یکی  بدیندر  است ها  شده  داده  شرح  اطالع:  شکل  مهم  عامل  یک  به  کتابداری  است.  یبدترسانی  »امروزه  شده  ل 

کنندة آن، کتابدار است. کتابخانة ملی باید هر کسی  های است. واسطة بین هر علم و استفادترین ثروت هر جامعهاطالعات مهم

 (.۷۵ص  :۱۳9۵فانی، ) «خواهد، در اختیارش قرار بدهدبه ایران می هر اطالعی یا مدرکی را راجع

حتی  ؛  تفاوتی نیست   رسانی و چیزی که به نام کتابداری مطرح است بسیاری از کتابداران معتقدند بین آن چیزی که به نام اطالع

نمی  نیز  مکانی  موقعیت  نظر  اطالعاز  مرکز  این،  بگویید  و  دهید  نشان  را  جایی  است.  توانید  کتابخانه  یکی  این  و  رسانی 

ها چنین آمده در یکی از روایت   .اندکرده  دیأک ت  رسانیو اطالع  کتابداریپویابودن فرایندهای  متخصصان این رشته همواره بر  

شود. کتابداری کاری نیست که شما انجام بدهید و تمام بشود، بلکه یک  صورت مستمر انجام می»کارهای کتابداری به  :است 

االن   باشد.  زنده  کند و  زندگی  باید  دائماً  که  پویاست  هنر  به چاپرده  گسترشعلم، فن و  کنگره  یا  دیویی  های هشتم  های 

 (.۵۳ص  :۱۳9۴سلطانی، ) «آیدهای جدید درمی شود و ویرایشرسیده است. دائم مسائل جدید مطرح می

سال  ازآنجاکه فارغدر  تعداد  اخیر  داشتهالتحصیالهای  صعودی  رشد  کتابداری  رشتة  آنان  ن  تعداد  بین  فرصت ،  میزان  های  و 

به  گیرد.  نیاز بازار صورت میبه  ارشد و دکتری بدون توجه    . پذیرش دانشجو در مقاطع باال در کارشناسی ی نیست تناسب  شغلی،

از  ةگفت زمینهدر    نامتخصص  یکی  نیست  ،  این  کم  است.  بیگانه  کامالً  رشته  این  تولیدات  نحوة  به  نسبت  کار  »بازار 

آنها معرفی شود.    یا فوقاند که یک نفر کتابدار لیسانس  های رسمی از گروه خواستههایی که طی نامهدرخواست  لیسانس به 

دانند موضع این دو در کتابخانه چیست؟! نتیجه  لیسانس« به این معناست که نمی  »فوقگویند کتابدار »لیسانس« یا  همین که می

دهد وی را استخدام  گیرد و آن سازمان نیز ترجیح میکار باشد، جای لیسانس را میلیسانس که بی شود که فرد فوقاین می

 گویند یعنی اگر بخواهید در)باالتر از نیاز( می  Over qualified  ایستند و به آنکند. در دنیا شدیداً در مقابل این مسئله می

گویند شرایط شما  پذیرند و میدارید، نمیدکتری  که برای لیسانس تعریف شده، استخدام شوید و به خود ببالید که    جایگاهی 

 . (۱۵2 : ص۱۳9۵حرّی، ) «تر از نیاز( باشد)پایین Under qualifiedبیش از نیاز است و باید 

 

 
1. NGO: Non- govermental organizations 

 ( نهادمردم یها سازمان) هاسَمن
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 کتابداری ایراندر  های ایفالتأثیر کنفرانس

موجب   ایفال  در  ایرانی  کتابداران  عالوهحضور  ایران،  شدهانجام  هایپژوهش  ةارائبر    شد  فعالیت   در  سایر  با  کتابداران  های 

های عمرش پیوسته  تا واپسین سال  ۱۳۴۸از    ،ایرانی است   ترین کتابدارشدهشناختهکه    ،پوری سلطانی  .شوندآشنا    نیز  کشورها

از ایفال را برای یادگیری    و  بندی بودی و ردهسازکرد. او عضو کمیتة نمایهایفال شرکت می  جلسات   در نوشتن گزارش پس 

 با بیانی انتقادی به این مسئله چنین اشاره کرده است:   . او دانست همکارانش ضروری می

منتشر نشده است. من به انجمن کتابداران گفتم تا   اشخاصی که بعد از انقالب به ایفال رفتند،»گزارش مکتوب یا سخنرانی از  

کنند. در نجا فعال هستند و کار میها در آچقدر ایرانی   دانند کهاند، سخنرانی بگذارید. جوانان نمیبرای افرادی که به ایفال رفته

دادیم که کتابداری چیز را اطالع میکردیم و همهگشتیم، دانشجویان و همکاران را با کتابداری روز آشنا میگذشته وقتی برمی

 .(۸۰ص  :۱۳9۴سلطانی، ) «ایران بهتر شود

کتابخانة )بعدها  کتابداری  مرکز  درحکم  ملی(    مرکز خدمات  فنیارائة  نخستین  تأسیس،    کتابداری  خدمات  زمان  در  آسیا  در 

 : اشاره شده است  آمیزبه یکی از موارد تشویق  هادر فرازی از مصاحبهسای ایفال بود. ؤ رمدنظر همواره 

که  ۱درسون های خیلی خوبی داشت. یادم است خانمی به اسم دوروتی انالعمل»اقدامات ما در مرکز خدمات کتابداری عکس

کرد،  کار می 2(ISBD)   المللی توصیف کتابشناختیاستاندارد بیننویسی زمینة فهرست  نویسی ایفال بود و دردبیر کمیتة فهرست 

کتابخانه از  بازدید  آمده بودبرای  ایران  به  ما   ۳ی فارس  مؤلف  هنشان  کتاب  وقتی  .ها  که  او نشان دادم، حیرت کرد  به  چطور  را 

 «عنوان الگویی برای کشورهای درحال توسعه ارسال کنندخواستند آن را بهها میآن  !ایمهمه در خدمات فنی پیشرفت کردهاین

 (. ۵۰ص : ۱۳9۴سلطانی، )

در مرکز خدمات کتابداری آغاز شد و تأثیری   ۱۳۵۰ای در کتابداری بود که از دهة  های حرفهفعالیت   وها نیز جزگسترش رده

فعالیت در  دیرپا   تمام  گذاشت.  برجای  بومیکتابداری  به  مربوط  کتابخانة  های  با  هماهنگی  با  کتابداری  آمریکا  کنگرة  سازی 

گرفت.   روایت صورت  از  یکی  ایندر  به  بدینهماهنگی  ها،  است:  ش  اشاره  شکلها  در»فعالیت ده  که  گسترش    زمینة  هایی 

نبودیم، ولی  ۴حق مؤلف برن   جزو اتحادیةشد، بدون استثنا در تماس با کتابخانة کنگره بود. با اینکه  بندی کنگره انجام میرده

 ۵سای آن در کتابخانة کنگرهؤ دادیم، با ر کردیم. در هر مورد که گسترش میعنوان کتابدار، خودمان این مسئله را رعایت میما به

 (.۵۵ص   :۱۳9۴سلطانی، ) «شدیمها را جویا میگرفتیم و نظرات آنتماس می

 نخستین آثار مرجع  

که بیش    ،این اثر  مؤلف ی است.  فارس  یموضوع  ی هاسرعنوان،  رسانیو اطالع  کتابداری  موضوعترین آثار مرجع در  یکی از مهم

با کوشش بسیار به سرانجام   یفارس  یموضوع  یهاسرعنوانآن را چنین روایت کرده است: »   ةبود، تهی  آن  سال درگیر  ۳۰از  

باعث شد   که  فارسی است ـ    انگلیسی و انگلیسیـ    فارسی  این اثر حدود هشتاد هزار مدخل دارد و یک فرهنگ دوزبانةرسید.  

 (. ۶۳ص : ۱۳9۵فانی، ) «های ایران موجود است در کتابخانه منبع . اینموضوعات استاندارد شود

که  مل  ی شناسکتاب است  دیگری  مرجع  اثر  رسید.  بهی  ثمر  به  کتابداران  کتابخانةهمت  و  خدمات  مرکز  ادغام  ملی،    زمان 

انتشار شکل  شد،  که در قالب سنتی منتشر می  کتابشناسی ملی  نبود. مشکالت  آن  عقب بود و هیچ سازمانی حاضر به چاپ 

شد،   آماده  ریتأخها  پس از مدت  کتابشناسی ملیها به این شکل آمده است: »وقتی  در یکی از روایت   کتابشناسی ملیجدید  

اینآن را چاپ نمی  یسازمانهیچ   نامهکرد. من  ارشاد  قدر  با وزارت  ندارد! چقدر  کنند که حد  این را چاپ  کردم که  نگاری 

ها ناز طرف آ ارائه کرده بودم که    ایفال  هایرا در یکی از کنفرانس  کتابشناسی ملیمکاتبه کرده بودم تا باالخره چاپ شد. اولین  

 (.۷۰ص :  ۱۳9۴سلطانی، ) «شدمتشویق 
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جزو    مؤلف  هنشانیکی دیگر از اقدامات اساسی در عالم کتابداری است. روایتی از لزوم تألیف این اثر : »  نشانه مؤلف فارسی

  موضوععنوان  بهکردم و این را  کارهای ما در مرکز خدمات کتابداری بود. آن زمان من در دانشگاه تهران تدریس مینخستین  

پایانپایان آن  راهنمایی  کند.  کار  زمینه  این  در  که  گفتم  دادم و  از شاگردانم  به یکی  را نامه  آن  کرد و  کار  او  بود.  با من  نامه 

طانی،  سلنتشر کردیم )متحویل داد. ما پس از کار روی آن در مرکز خدمات، مشکالتش را برطرف و به اسم همان دانشجو  

 (. ۵۱ص : ۱۳9۴

 گیرینتیجه
عالوه کتابداران  با  ذی   بر  مصاحبه  اطالعات  میآنکه  قرار  پژوهشگران  اختیار  در  را  درسقیمتی  برای  دهد،  شیرینی  های 

به زندگی تغییر میمصاحبه همة  منت اطالعاتشان را در اختیار سایرین قرار دهند، به  دهد؛ اینکه بیگران دارد و نگاهشان را 

. تنها بخش تلخ  کنندهای اجتماعی خدمت کنند، در انتقال دانش ضمنی به جوانان بکوشند و روحیة کار جمعی را تقویت گروه

روایت   شفاهی  تاریخ با  که  است  کتابدارانی  گرفتهفوت  تازه  جانی  توانستههایشان  اینکه  از  و خوشحال  خاطرات اند  این  اند 

 .وضبط کنندماندگار را ثبت 

 توجه به مطالب این نوشتار، موارد زیر استنباط شد:ا ب

  یارزشمند  یهاافتهیبه    یاب ی موجب دست  یشفاه  خ یتار  یهادر قالب طرح  یرساناطالع  و  یکتابدار با متخصصان    مصاحبه(  ۱

امکان    یشفاه  خیتاراز    ریغ  یگریآن مواجه بودند، از روزنِ د  با  نینو   یکه کتابداران در دوران گسترش کتابدار  یشد. مسائل

  ی اخالق  یهایژگ یو  کدام  دهدیم  نشان  ،علم  نینانوشتة ا  یهابخش  کردنانینماضمن    کتابداران  یهات یروا .  افت ییظهور نم

 ؛ است  شده مختلف ابعاد در  نینو  یکتابدار رشد موجب  آنان

دانشگاه  یشفاه  خیتار  یهاطرح  است   الزم  (2 ا  یی آشنا  بر   عالوه  انیدانشجو   تا  دی درآ  اجرا  به  هادر  معماران  با    نیبا  رشته، 

. اگر دیبرود، به سرمنزل مقصود نخواهد رس  شیآن پ  گذارانانیبنکه بدون شناخت    یارشتهآشنا شوند.    نینو   یکتابدار  نةیشیپ

  ان یدانشجو   اگر  .شودیم  مانشه یاند  و  تفکر  رشد  موجب   که  میابییم  دست   ییهابه داده  م،یدقت نگاه کن  ارشته ب  کی  خیبه تار

  خواهندملموس درک    طوربه  را   یخیتار  یهادر پژوهش  یشفاه   خ یتارکاربرد    ،شوند  یشفاه  خی تار  ندیافر  ریدرگ  یعمل  طوربه

 ؛ کرد

جایگاه اجتماعی این نهادهای  دلیل    به  ،های عمومی، آموزشگاهی، دانشگاهی و تخصصیکتابخانه  شفاهی  تاریخگردآوری  (  ۳

 ؛ تبیین آن همت گماشت  برایضروری است و باید  ،در جوامع مختلففرهنگی و تأثیرگذار 

و    مندانعالقه  با  مصاحبه  قی طر  از  یخوانو کتاب  یکتاب، کتابدار  موضوع ( در  ها )سمن  نهادمردم  یهاسازمان  عملکرد  دیبا(  ۴

   ؛شود ت یتقو  مختلف ابعاددر  تا فرهنگ کار داوطلبانه شود نیتدو عرصه نیا انیمتول

کتابداران    ، شود  منتشر   و  ی گردآور  کشورها   همةدر    کتابداران  یشفاه  خیتار   ای  یرساناطالع  و   یکتابدار  ی شفاه  خی تاراگر    (۵

 . آموزندیم گامشیپ استادانو از  شوندیم مندبهره شدهاستخراج یهاافتهی از جوان

 های آتیپیشنهادهایی برای پژوهش 

 های زیر مفید خواهد بود: ، پژوهشاین نوشتار در راستای محتوای

 کتابداران در کشورهای مختلف؛ شفاهی  تاریخهای تشابهات و تفاوت( ۱

 کتابداران در سراسر دنیا؛  شفاهی  تاریخبررسی مستندات ( 2

 . ایفال شفاهی تاریختدوین ( ۳
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